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Tarkistus 602
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 99 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa ennakoiva oikeudenhoito on osa tuomarien toimintaa. Tuomareiden 
riippumattomuus on turvattava myös muissa kuin riita-asioita koskevissa menettelyissä (kuten 
holhousta, kiinteistörekistereitä tai kaupparekistereitä koskevissa menettelyissä jne.).

Tarkistus 603
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 101 kappale

Komission teksti Tarkistus

(101) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä rekisteröityjen tekemiä 
valituksia ja tutkittava asia. Valitus olisi 
tutkittava siinä määrin kuin kussakin 
tapauksessa on asianmukaista, ja ratkaisu 

(101) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä rekisteröityjen ja yleisen edun 
nimissä toimivien organisaatioiden
tekemiä valituksia ja tutkittava asia. 
Valitus olisi tutkittava siinä määrin kuin 
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olisi voitava saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Valvontaviranomaisen olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta 
kohtuullisen ajan kuluessa. Jos asiassa 
tarvitaan lisätutkimuksia tai koordinointia 
toisen valvontaviranomaisen kanssa, tästä 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle.

kussakin tapauksessa on asianmukaista, ja 
ratkaisu olisi voitava saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Valvontaviranomaisen olisi ilmoitettava 
rekisteröidylle tai järjestölle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta 
kohtuullisen ajan kuluessa. Jos asiassa 
tarvitaan lisätutkimuksia tai koordinointia 
toisen valvontaviranomaisen kanssa, tästä 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle.

Or. hu

Perustelu

Unkarilaisessa esitystavassa järjestö tarkoittaa kansalaisjärjestöä. Organisaatio voi 
tarkoittaa myös kansalaisyhteiskunnan julkista organisaatiota.

Tarkistus 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 101 kappale

Komission teksti Tarkistus

(101) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä rekisteröityjen tekemiä 
valituksia ja tutkittava asia. Valitus olisi 
tutkittava siinä määrin kuin kussakin 
tapauksessa on asianmukaista, ja ratkaisu 
olisi voitava saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Valvontaviranomaisen olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta 
kohtuullisen ajan kuluessa. Jos asiassa 
tarvitaan lisätutkimuksia tai koordinointia 
toisen valvontaviranomaisen kanssa, tästä 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle.

(101) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä rekisteröityjen tai yleisen edun 
tai yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta toimivan elimen, yhdistyksen tai 
järjestön tekemiä valituksia ja tutkittava 
asia. Valitus olisi tutkittava siinä määrin 
kuin kussakin tapauksessa on 
asianmukaista, ja ratkaisu olisi voitava 
saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Valvontaviranomaisen olisi ilmoitettava 
rekisteröidylle tai tarvittaessa elimelle, 
yhdistykselle tai järjestölle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta 
kohtuullisen ajan kuluessa. Jos asiassa 
tarvitaan lisätutkimuksia tai koordinointia 
toisen valvontaviranomaisen kanssa, tästä 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle.

Or. en
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Tarkistus 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 105 kappale

Komission teksti Tarkistus

(105) Olisi perustettava 
yhdenmukaisuusmekanismi 
valvontaviranomaisten keskinäistä ja 
niiden ja komission välistä yhteistyötä 
varten, jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen johdonmukainen soveltaminen 
kaikkialla unionissa. Tätä mekanismia olisi 
sovellettava erityisesti silloin kun 
valvontaviranomainen aikoo toteuttaa 
sellaista käsittelytoimea koskevan 
toimenpiteen, joka liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen eri jäsenvaltioissa 
asuville rekisteröidyille tai näiden 
käyttäytymisen seurantaan tai joka saattaisi 
merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta. Mekanismia olisi 
sovellettava myös silloin kun joku 
valvontaviranomainen tai komissio pyytää 
asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa. 
Tämä mekanismi ei saisi vaikuttaa 
toimenpiteisiin, joita komissio voi toteuttaa 
perussopimuksissa vahvistettujen 
toimivaltuuksiensa nojalla.

(105) Olisi perustettava 
yhdenmukaisuusmekanismi 
valvontaviranomaisten keskinäistä ja 
niiden ja komission välistä yhteistyötä 
varten, jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen johdonmukainen soveltaminen 
kaikkialla unionissa. Tätä mekanismia olisi 
sovellettava erityisesti silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
aikoo toteuttaa sellaista käsittelytoimea 
koskevan toimenpiteen, joka liittyy 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille tai 
näiden käyttäytymisen seurantaan tai joka 
saattaisi merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. 
Mekanismia olisi sovellettava myös silloin 
kun joku valvontaviranomainen tai 
komissio pyytää asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa. 
Tämä mekanismi ei saisi vaikuttaa 
toimenpiteisiin, joita komissio voi toteuttaa 
perussopimuksissa vahvistettujen 
toimivaltuuksiensa nojalla.

Or. en

Tarkistus 606
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Komissio voi antaa kyseisestä (107) Komissio voi antaa esiin nostetuista 
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asiasta lausunnon tai päätöksen, jossa se 
vaatii valvontaviranomaista
keskeyttämään toimenpideluonnoksensa 
täytäntöönpanon, jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen noudattaminen.

asioista perustellun suosituksen, jotta 
voidaan varmistaa tämän asetuksen 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 607
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Unionin tasolla olisi perustettava 
Euroopan tietosuojaneuvosto. Sen olisi 
korvattava direktiivillä 95/46/EY perustettu 
tietosuojatyöryhmä. Siinä olisi oltava 
mukana kunkin jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen päällikkö ja 
Euroopan tietosuojavaltuutettu. Komission 
olisi osallistuttava tietosuojaneuvoston 
toimintaan. Euroopan tietosuojaneuvoston 
olisi edistettävä tämän asetuksen 
yhdenmukaista soveltamista kaikkialla 
unionissa, mukaan lukien neuvojen 
antaminen komissiolle sekä 
valvontaviranomaisten yhteistyön 
tukeminen unionissa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston olisi hoidettava 
tehtäviään riippumattomasti.

(110) Unionin tasolla olisi perustettava 
Euroopan tietosuojaneuvosto. Sen olisi 
korvattava direktiivillä 95/46/EY perustettu 
tietosuojatyöryhmä. Siinä olisi oltava 
mukana kunkin jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen päällikkö ja 
Euroopan tietosuojavaltuutettu. Euroopan 
tietosuojaneuvoston olisi edistettävä tämän 
asetuksen yhdenmukaista soveltamista 
kaikkialla unionissa, mukaan lukien 
neuvojen antaminen komissiolle sekä 
valvontaviranomaisten yhteistyön 
tukeminen unionissa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston olisi hoidettava 
tehtäviään riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Komission osallistumiselle tietosuojaneuvoston toimintaan ei ole perusteita, ja neuvoston on 
toimittava täysin riippumattomana elimenä.

Tarkistus 608
Monika Hohlmeier
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Unionin tasolla olisi perustettava
Euroopan tietosuojaneuvosto. Sen olisi 
korvattava direktiivillä 95/46/EY 
perustettu tietosuojatyöryhmä. Siinä olisi 
oltava mukana kunkin jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen päällikkö ja 
Euroopan tietosuojavaltuutettu. 
Komission olisi osallistuttava 
tietosuojaneuvoston toimintaan. 
Euroopan tietosuojaneuvoston olisi 
edistettävä tämän asetuksen 
yhdenmukaista soveltamista kaikkialla 
unionissa, mukaan lukien neuvojen 
antaminen komissiolle sekä 
valvontaviranomaisten yhteistyön 
tukeminen unionissa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston olisi hoidettava 
tehtäviään riippumattomasti.

(110) Euroopan tietosuojaneuvoston olisi 
tehostettava vuoropuhelua asianomaisten 
sidosryhmien, kuten rekisteröityjen 
yhdistysten, kuluttajajärjestöjen ja 
muiden merkityksellisten sidosryhmien 
kanssa. Tietosuojaneuvoston olisi itse 
määriteltävä tämä asiantuntijoista ja 
sidosryhmistä koostuva ryhmä, jonka olisi 
keskityttävä kaikkia osapuolia koskeviin 
kysymyksiin ja kiinnitettävä 
tietosuojaneuvoston huomiota niihin. 
Tämän lisäksi tietosuojaneuvoston 
puheenjohtaja voi kutsua Euroopan 
parlamentin tai muiden asiaan kuuluvien 
elinten edustajia osallistumaan 
tietosuojaneuvoston kokouksiin.

Or. de

Tarkistus 609
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(110 a) Euroopan tietosuojaneuvoston on 
toimittava avoimesti sekä kuultava 
tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan 
sidosryhmiä laatiessaan erityisiä ohjeita, 
lausuntoja, suuntaviivoja tai muita tähän 
asetukseen perustuvia asiakirjoja.

Or. en



PE506.145v01-00 8/158 AM\928599FI.doc

FI

Tarkistus 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
rekisteröidyn oikeuksia ja etuja, olisi 
oltava oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn 
puolesta, tai jos kyseessä on 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus, tehdä 
oma valitus rekisteröidyn valituksesta 
riippumatta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 611
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 
suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn 
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 
suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn 
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta. 
Jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, jokaisella on oikeus
tehdä oma valitus rekisteröidyn 
valituksesta riippumatta.
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Or. hu

Tarkistus 612
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 
suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn 
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn 
puolesta, tai jos kyseessä on 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus, tehdä 
oma valitus rekisteröidyn valituksesta 
riippumatta.

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella rekisteröidyn 
oikeuksia ja etuja, (...) tai tehdä 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oma valitus, jossa se katsoo, että tätä 
asetusta on rikottu. Komission on 
edistettävä rekisteröityjen oikeuksien 
käsittelyä yhdessä ja siinä määrin kuin se 
on talousarvion osalta mahdollista 
tarjottava rahoitusta tällaisille elimille, 
järjestöille ja yhdistyksille.

Or. en

Perustelu

Lisäyksessä ehdotetaan rahoitusta kansalaisjärjestöjen ja kuluttajajärjestöjen toimintaan 
velvoittamatta komissiota mihinkään. Rahoitus on tarpeen, jotta varmistetaan, että välinettä 
hyödynnetään käytännössä, ja se voi myös auttaa välttämään muita täytäntöönpanokeinoja, 
jotka johtavat rekisterinpitäjille koituviin merkittäviin kustannuksiin.

Tarkistus 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella luonnollisen 
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suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

henkilön oikeuksia ja etuja tai joka toimii 
yleisen edun hyväksi, olisi oltava oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle tai 
soveltaa oikeussuojakeinoja rekisteröidyn 
puolesta, tai jos kyseessä on 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus, tehdä 
oma valitus rekisteröidyn valituksesta 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 614
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 
suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn 
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

(112) Tämän asetuksen mukaisesti millä 
tahansa jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti perustetulla elimellä, yhteisen 
edun nimissä toimivalla järjestöllä tai 
yhdistyksellä olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

Or. hu

Perustelu

Liian yleinen, jos tietosuojakäytäntöä ei erikseen mainita. Asetus tukee tätä.

Tarkistus 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
rekisteröidyn oikeuksia ja etuja, 
nostamaan puolestaan kanteen 
valvontaviranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
rekisteröidyn oikeuksia ja etuja, nostamaan 
puolestaan kanteen valvontaviranomaista 
vastaan toisen jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
luonnollisen henkilön oikeuksia ja etuja 
tai joka toimii yleisen edun hyväksi, 
nostamaan puolestaan kanteen 
valvontaviranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

Or. en



PE506.145v01-00 12/158 AM\928599FI.doc

FI

Tarkistus 617
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä,
jonka tarkoituksena on suojella 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
rekisteröidyn oikeuksia ja etuja,
nostamaan puolestaan kanteen 
valvontaviranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

(114) Tämän asetuksen mukaisesti, jotta 
voitaisiin vahvistaa rekisteröityjen 
oikeussuojaa silloin kun toimivaltainen 
valvontaviranomainen on sijoittautunut 
johonkin toiseen jäsenvaltioon kuin 
rekisteröidyn asuinvaltioon, rekisteröity 
voi pyytää mitä tahansa yhteisen edun 
nimissä toimivaa elintä, järjestöä tai 
yhdistystä nostamaan kanteen 
valvontaviranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

Or. hu

Perustelu

Johdanto-osan 112 kappaleessa ehdotetun muutoksen mukaisesti.

Tarkistus 618
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 115 kappale

Komission teksti Tarkistus

(115) Jos toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunut toimivaltainen 
valvontaviranomainen ei toteuta 
valituksen perusteella toimenpiteitä tai ei 
toteuta riittäviä toimenpiteitä, rekisteröity 
voi pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista nostamaan kanteen 
tuota viranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 

Poistetaan.
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tuomioistuimessa. Pyynnön 
vastaanottanut valvontaviranomainen voi 
päättää, onko pyynnön perusteella 
asianmukaista toteuttaa toimenpiteitä vai 
ei, ja ratkaisu olisi voitava saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Or. hu

Tarkistus 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 116 kappale

Komission teksti Tarkistus

(116) Kantajan olisi voitava valita, 
nostaako se kanteen rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, johon 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on sijoittautunut, vai 
rekisteröidyn asuinjäsenvaltiossa, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on viranomainen, jonka 
toiminta liittyy sen julkisen vallan 
käyttöön.

(116) Kantajan olisi voitava valita, 
nostaako se kanteen rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, johon 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on sijoittautunut, vai 
rekisteröidyn asuinjäsenvaltiossa, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on viranomainen, jonka 
toiminta liittyy sen julkisen vallan 
käyttöön, tai toinen yleisen edun tehtävää 
toteuttava elin.

Or. en

Perustelu

Palvelua tarjoavan elimen luonteen sijaan pikemminkin tarjotun palvelun luonteen on 
määritettävä se, voidaanko rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan nostaa 
kanne toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 620
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 118 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(118) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilöille 
lainvastaisen tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot, mutta 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa 
korvausvelvollisuudesta, jos ne osoittavat, 
etteivät ole vastuussa vahingosta, ja 
erityisesti, jos ne osoittavat rekisteröidyn 
tehneen virheen tai jos kyseessä on 
ylivoimainen este.

(118) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilöille 
lainvastaisen tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot, mutta 
rekisterinpitäjä voidaan vapauttaa 
korvausvelvollisuudesta, jos se osoittaa, 
ettei ole vastuussa vahingosta, ja erityisesti, 
jos se osoittaa rekisteröidyn tehneen 
virheen tai jos kyseessä on ylivoimainen 
este.

Or. en

Tarkistus 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 118 kappale

Komission teksti Tarkistus

(118) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilöille 
lainvastaisen tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot, mutta 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa 
korvausvelvollisuudesta, jos ne osoittavat, 
etteivät ole vastuussa vahingosta, ja 
erityisesti, jos ne osoittavat rekisteröidyn 
tehneen virheen tai jos kyseessä on 
ylivoimainen este.

(118) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilöille 
lainvastaisen tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet taloudelliset tai 
muut vahingot, mutta rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voidaan 
vapauttaa korvausvelvollisuudesta vain, jos 
ne osoittavat, etteivät ole vastuussa 
vahingosta, ja erityisesti, jos ne osoittavat 
kiistattomasti virheen johtuvan pääasiassa 
rekisteröidystä tai jos kyseessä on 
ylivoimainen este.

Or. en

Tarkistus 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 119 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(119 a) Jäsenvaltioiden on voitava 
määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, 
kuten kaupallisten lisenssien 
keskeyttäminen tai peruuttaminen, 
esimerkiksi tilanteissa, joissa tämän 
asetuksen säännöksiä on vakavasti 
rikottu, kun kyse on ilmeisen epäeettisestä 
kaupallisesta toiminnasta rekisteröityä ja 
tämän oikeuksien täytäntöönpanoa 
kohtaan.

Or. en

Tarkistus 623
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 120 kappale

Komission teksti Tarkistus

(120) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten 
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
jokaisella valvontaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia. Tässä asetuksessa olisi 
mainittava nämä rikkomukset ja niistä 
määrättävien sakkojen enimmäismäärä, 
joka olisi vahvistettava kussakin 
tapauksessa erikseen tilanteen mukaan, 
ottaen huomioon rikkomuksen luonne, 
vakavuus ja kesto. 
Yhdenmukaisuusmekanismissa voidaan 
käsitellä myös hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen liittyviä eroavuuksia.

(120) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten 
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
jokaisella valvontaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia. Hallinnollisten sakkojen 
määrä olisi vahvistettava kussakin 
tapauksessa erikseen tilanteen mukaan, 
ottaen huomioon rikkomuksen luonne, 
vakavuus ja kesto, menettelyt, joita on 
noudatettu tietojenkäsittelyn yhteyden ja 
siihen liittyvien riskien osalta, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, toteutettujen 
teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden ja menettelyjen aste sekä 
valvontaviranomaisen kanssa tehdyn 
yhteistyön aste. 
Yhdenmukaisuusmekanismissa voidaan 



PE506.145v01-00 16/158 AM\928599FI.doc

FI

käsitellä myös hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen liittyviä eroavuuksia.

Or. en

Tarkistus 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 120 kappale

Komission teksti Tarkistus

(120) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten 
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
jokaisella valvontaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia. Tässä asetuksessa olisi 
mainittava nämä rikkomukset ja niistä 
määrättävien sakkojen enimmäismäärä, 
joka olisi vahvistettava kussakin 
tapauksessa erikseen tilanteen mukaan, 
ottaen huomioon rikkomuksen luonne, 
vakavuus ja kesto. 
Yhdenmukaisuusmekanismissa voidaan 
käsitellä myös hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen liittyviä eroavuuksia.

(120) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten 
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
jokaisella valvontaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia. Hallinnollisten sakkojen 
määrä olisi vahvistettava kussakin 
tapauksessa erikseen tilanteen mukaan, 
ottaen huomioon rikkomuksen luonne, 
vakavuus ja kesto, menettelyt, joita on 
noudatettu tietojenkäsittelyn yhteyden ja 
siihen liittyvien riskien osalta, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, toteutettujen 
teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden ja menettelyjen aste sekä 
valvontaviranomaisen kanssa tehdyn 
yhteistyön aste.
Yhdenmukaisuusmekanismissa voidaan 
käsitellä myös hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen liittyviä eroavuuksia.

Or. en

Tarkistus 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Jäsenvaltioiden 
olisi tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille, 
riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 
poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 
niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 

(121) Henkilötietojen käsittelyyn olisi 
aina tarvittaessa voitava hyväksyä 
vapautuksia ja poikkeuksia eräiden tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja oikeus 
sananvapauteen ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa 
vahvistettu oikeus vastaanottaa ja levittää 
tietoja. Tätä olisi sovellettava erityisesti 
audiovisuaalialalla sekä uutis- ja 
lehtiarkistoissa tapahtuvaan henkilötietojen 
käsittelyyn. Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimusten ja niihin liittyvien 
tiettyjen säännösten liitteenä olevan 
jäsenvaltioiden julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnasta laaditun 
pöytäkirjan mukaisesti tietosuoja-alalla 
on kunnioitettava myös jäsenvaltioiden 
toimivaltaa määrittää ja järjestää julkista 
yleisradiotoimintaa. Jäsenvaltioiden olisi 
tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille, 
riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 
poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi.
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tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten” ei ole riittävän laaja ja voi aiheuttaa ongelmia mediapalveluille, jotka 
käsittelevät journalistisessa työssään tarvittavia luottamuksellisia tietoja, koska tietojen 
käsittely itsessään ei ole journalistista. Lisätään lisäksi viittaus Amsterdamin pöytäkirjaan, 
joka on hyvin merkittävä esimerkiksi Saksan yleisradiotoiminnalle. Koska Amsterdamin 
pöytäkirja on liitetty myös Lissabonin sopimukseen, sitä on noudatettava myös tietosuoja-
alalla.

Tarkistus 626
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale

Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Jäsenvaltioiden 
olisi tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille, 

(121) Henkilötietojen käsittelyyn olisi 
voitava hyväksyä vapautuksia ja 
poikkeuksia eräiden tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta, jotta voidaan 
sovittaa yhteen oikeus henkilötietojen 
suojaan ja oikeus sananvapauteen ja 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettu 
oikeus vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä 
olisi sovellettava erityisesti 
audiovisuaalialalla sekä uutis- ja 
lehtiarkistoissa tapahtuvaan henkilötietojen 
käsittelyyn esimerkiksi journalistisia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden olisi 
tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
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riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 
poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 
niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 
tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

maihin tai kansainvälisille järjestöille, 
riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 
poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi.

Or. en

Perustelu

Selvennetään esittelijän tarkistuksen 68 mukaisesti, että sananvapautta suojellaan yleisesti, 
eikä sitä rajata vain journalisteihin, taiteilijoihin tai kirjailijoihin. Journalistinen, taiteellinen 
ja kirjallinen ilmaisu on mainittava ei-rajoittavalla tavalla sen varmistamiseksi, että niiden 
nykyistä suojelun tasoa ei madalleta.

Tarkistus 627
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale

Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 

(121) Journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
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yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
hyväksyttävä lainsäädäntötoimia, joissa 
säädetään vapautuksista ja poikkeuksista 
näiden perusoikeuksien tasapainottamista 
varten. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisia vapautuksia ja poikkeuksia, jotka 
koskevat yleisiä periaatteita, rekisteröidyn 
oikeuksia, rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää, tiedonsiirtoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille, riippumattomia 
valvontaviranomaisia sekä yhteistyötä ja 
johdonmukaisuutta. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan saisi säätää poikkeuksia 
muista tämän asetuksen säännöksistä.
Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
sananvapautta koskevan oikeuden merkitys 
kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa, 
tähän vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 
niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 
tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 
artiklassa vahvistettu oikeus vastaanottaa ja 
levittää tietoja. Tätä olisi sovellettava 
erityisesti audiovisuaalialalla sekä uutis- ja 
lehtiarkistoissa tapahtuvaan henkilötietojen 
käsittelyyn. Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
sananvapautta koskevan oikeuden merkitys 
kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa, 
tähän vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi ja 
otettava huomioon teknologian kehitys ja 
uusi digitaalinen media.

Or. en

Tarkistus 628
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale

Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Jäsenvaltioiden 
olisi tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille, 
riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 
poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 

(121) Henkilötietojen käsittelyyn olisi 
aina tarvittaessa voitava hyväksyä 
vapautuksia ja poikkeuksia eräiden tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja oikeus 
sananvapauteen ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa 
vahvistettu oikeus vastaanottaa ja levittää 
tietoja. Tätä olisi sovellettava erityisesti 
audiovisuaalialalla sekä uutis- ja 
lehtiarkistoissa tapahtuvaan henkilötietojen 
käsittelyyn. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
hyväksyttävä lainsäädäntötoimia, joissa 
säädetään vapautuksista ja poikkeuksista 
näiden perusoikeuksien tasapainottamista 
varten. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisia vapautuksia ja poikkeuksia, jotka 
koskevat yleisiä periaatteita, rekisteröidyn 
oikeuksia, rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää, tiedonsiirtoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille, riippumattomia 
valvontaviranomaisia sekä yhteistyötä ja 
johdonmukaisuutta. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan saisi säätää poikkeuksia muista 
tämän asetuksen säännöksistä. Jotta 
voitaisiin ottaa huomioon sananvapautta 
koskevan oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi.
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niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 
tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että sananvapautta suojellaan yleisesti, eikä sitä rajata vain journalisteihin, 
taiteilijoihin tai kirjailijoihin. Liittyy 80 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale

Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Jäsenvaltioiden 
olisi tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille, 
riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 

(121) Henkilötietojen käsittelyyn olisi 
aina tarvittaessa voitava hyväksyä 
vapautuksia ja poikkeuksia eräiden tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja oikeus 
sananvapauteen ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa 
vahvistettu oikeus vastaanottaa ja levittää 
tietoja. Tätä olisi sovellettava erityisesti 
audiovisuaalialalla sekä uutis- ja 
lehtiarkistoissa tapahtuvaan henkilötietojen 
käsittelyyn. Jäsenvaltioiden toimivaltaa 
määrittää ja järjestää julkista 
yleisradiotoimintaa Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 29 
mukaisesti on kunnioitettava.
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
hyväksyttävä lainsäädäntötoimia, joissa 
säädetään vapautuksista ja poikkeuksista 
näiden perusoikeuksien tasapainottamista 
varten. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisia vapautuksia ja poikkeuksia, jotka 
koskevat yleisiä periaatteita, rekisteröidyn 
oikeuksia, rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää, tiedonsiirtoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
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poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 
niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 
tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

järjestöille, riippumattomia 
valvontaviranomaisia sekä yhteistyötä ja 
johdonmukaisuutta. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan saisi säätää poikkeuksia muista 
tämän asetuksen säännöksistä. Jotta 
voitaisiin ottaa huomioon sananvapautta 
koskevan oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi.

Or. en

Tarkistus 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale

Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia tarkoituksia 
tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 

(121) Ainoastaan journalistisia tarkoituksia 
tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava 
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.
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hyväksyttävä lainsäädäntötoimia, joissa 
säädetään vapautuksista ja poikkeuksista 
näiden perusoikeuksien tasapainottamista 
varten. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisia vapautuksia ja poikkeuksia, jotka 
koskevat yleisiä periaatteita, rekisteröidyn 
oikeuksia, rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää, tiedonsiirtoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille, riippumattomia 
valvontaviranomaisia sekä yhteistyötä ja 
johdonmukaisuutta. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan saisi säätää poikkeuksia 
muista tämän asetuksen säännöksistä. 
Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
sananvapautta koskevan oikeuden 
merkitys kaikissa demokraattisissa 
yhteiskunnissa, tähän vapauteen liittyviä 
käsitteitä, kuten journalismia, on 
tulkittava väljästi. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 
niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 
tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 631
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 632
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 123 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(123 a) Terveystietojen, jotka muodostavat 
erityisen tietojen luokan, käsittely voi olla 
tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten. Sen vuoksi 
tämän asetuksen avulla olisi 
varmistettava, että terveystietojen 
käsittelyä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistaminen siten, että yksilön 
perusoikeuksien ja henkilötietojen 
suojaamiseksi annetaan erityiset ja 
asianmukaiset takeet, ei ole esteenä 
terveyttä koskevalle 
translaatiotutkimukselle eikä kliiniselle ja 
julkiselle tutkimukselle.

Or. en

Perustelu

Terveystietojen saumaton saatavuus on ratkaisevan tärkeää julkiselle terveyttä koskevalle 
tutkimukselle. Tämän asetuksen vuoksi on olennaista löytää tasapaino yksilön tietojen 
suojelun ja julkisen terveyttä koskevan tutkimuksen tekijöiden kunnioittamisen välillä siinä 
määrin, että viimeksi mainituille tarjotaan keinot toteuttaa lääketieteellistä tutkimusta.
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Tarkistus 633
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 kappale

Komission teksti Tarkistus

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa voitava 
antaa lainsäädännössä henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä koskevat 
erityiset säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä. 

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa voitava 
antaa lainsäädännössä henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä koskevat 
erityiset säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä. Kollektiivisilla 
sopimuksilla (työehtosopimukset, 
yrityskohtaiset sopimukset ja työntekijöitä 
edustavien elinten kanssa tehdyt 
sopimukset) voidaan poiketa tämän 
asetuksen säännöksistä.

Or. de

Tarkistus 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 kappale

Komission teksti Tarkistus

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa voitava 
antaa lainsäädännössä henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä koskevat 
erityiset säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä.

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen ja 
sosiaaliturvan yhteydessä. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi tämän asetuksen 
mukaisesti voitava antaa lainsäädännössä 
henkilötietojen käsittelyä työsuhteen 
yhteydessä koskevat erityiset säännöt, jotta 
voidaan säännellä työntekijöiden 
henkilötietojen käsittelyä työsuhteen ja 
sosiaaliturvan yhteydessä.
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Or. en

Perustelu

Sosiaaliturva on työsuhteen kaltainen monimutkainen ala, jota säännellään yksityiskohtaisesti 
kansallisella tasolla. Näin ollen jäsenvaltioiden olisi voitava säätää tai säilyttää tämän alan 
julkisten elinten tietosuojan yksityiskohtia koskevia toimialakohtaisia lakeja.

Tarkistus 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 kappale

Komission teksti Tarkistus

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa voitava 
antaa lainsäädännössä henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä koskevat 
erityiset säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä.

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
säännellä työntekijöiden henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä tässä 
asetuksessa esitettyjen sääntöjen ja 
vähimmäisnormien mukaisesti. Jos 
kulloisenkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä on oikeusperusta 
työsuhteeseen liittyvien kysymysten 
sääntelemiseksi työntekijöiden edustajan 
ja yrityksen tai yritysryhmän 
määräysvaltaa käyttävän yrityksen johdon 
välisellä sopimuksella 
(työehtosopimuksella) tai eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä 6 päivänä toukokuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/38/EY nojalla, 
olisi myös henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä säänneltävä 
tällaisella sopimuksella, kunhan tämä ei 
vaaranna tässä asetuksessa esitettyjä 
sääntöjä ja vähimmäisnormeja.

Or. en
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Tarkistus 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 kappale

Komission teksti Tarkistus

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa voitava 
antaa lainsäädännössä henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä koskevat 
erityiset säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä.

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
tämän asetuksen mukaisesti voitava antaa 
lainsäädännössä henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä koskevat erityiset 
säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 637
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(124 a) Jäsenvaltioissa, joissa 
työmarkkinaosapuolet sääntelevät 
palkkoja ja muita työehtoja 
työehtosopimusten avulla, näistä 
sopimuksista johtuvat 
työmarkkinaosapuolten velvollisuudet ja 
oikeudet on otettava erityisesti huomioon 
sovellettaessa 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaa.

Or. en
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Tarkistus 638
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(124 a) Asetuksen soveltamisessa otetaan 
huomioon urheilun erityispiirteet 
sellaisina kuin ne tunnustetaan SEUT-
sopimuksen 165 artiklassa, koska 
yhteiskunnallisen tehtävänsä vuoksi 
urheilu palvelee yleistä etua.

Or. en

Tarkistus 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 125 kappale

Komission teksti Tarkistus

(125) Jotta historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten suoritettava 
henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista, 
siinä olisi noudatettava myös muita asiaan 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten 
kliinisiä kokeita koskevia sääntöjä.

(125) Jotta historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten suoritettava 
henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista, 
siinä olisi noudatettava myös muita asiaan 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten 
kliinisiä kokeita koskevia sääntöjä. 
Asetuksen 83 artiklassa mainitun 
tutkimuseettisen komitean perustaminen 
olisi johdonmukaista Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistuksen 
periaatteiden, jäsenvaltioiden kansallisten 
vaatimusten sekä unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä johdanto-osan 125 kappaleeseen tehtävällä tarkistuksella luettuna yhdessä esitetyn 
83 artiklan 1 kohdan c alakohdan (uusi) kanssa varmistetaan johdonmukaisuus Maailman 
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lääkäriliiton Helsingin julistuksen kanssa (ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 
tutkimustyön eettiset periaatteet, 2008), jonka mukaan eettisen komitean on oltava 
riippumaton tutkijoista, sponsoreista ja kaikesta muusta perusteettomasta vaikutusvallasta 
(tuleva asetus kliinisistä tutkimuksista).

Tarkistus 640
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 125 kappale

Komission teksti Tarkistus

(125) Jotta historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten suoritettava 
henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista, 
siinä olisi noudatettava myös muita asiaan 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten 
kliinisiä kokeita koskevia sääntöjä.

(125) Jotta historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten suoritettava 
henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista, 
siinä olisi noudatettava myös muita asiaan 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten 
kliinisiä kokeita koskevia sääntöjä. 
Asetuksen 83 artiklassa mainitun 
tutkimuseettisen komitean perustaminen 
olisi johdonmukaista Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistuksen 
periaatteiden sekä jäsenvaltioiden 
kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 125 kappale

Komission teksti Tarkistus

(125) Jotta historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten suoritettava 
henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista, 
siinä olisi noudatettava myös muita asiaan 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten 
kliinisiä kokeita koskevia sääntöjä.

(125) Jotta historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten suoritettava 
henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista, 
siinä olisi noudatettava myös muita asiaan 
liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten 
kliinisiä kokeita koskevia sääntöjä. Tämä 
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käsittää eettisen komitean käyttämisen 
hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/20/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tilanteessa, jossa ei käytännön syistä ole mahdollista saada kaikkien rekisteröityjen 
suostumusta esimerkiksi rekisteriin perustuvien tutkimusten yhteydessä, tutkimuksen tarkastus 
eettisessä komiteassa on merkittävä väline, jolla taataan, että henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen kohdistuvat riskit ovat oikeasuhteisia tutkimuksen tieteelliseen arvoon ja 
mahdolliseen hyötyyn nähden.

Tarkistus 642
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 125 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(125 a) Henkilötietoja voidaan myös 
käsitellä jälkikäteen arkistoimiseen 
liittyviä tarkoituksia varten. Siinä 
tapauksessa henkilötietojen suojaa 
koskeva oikeus olisi nivottava yhteen 
arkistoja koskevan sääntelyn kanssa, 
millä taataan kansojen oikeus tuntea oma 
historiansa ja kansalaisten oikeus 
tutustua hallinnolliseen tietoon. 
Arkistojen yleismaailmallisessa 
julistuksessa, joka hyväksyttiin 
marraskuussa 2011 UNESCOn 
36. yleiskokouksen yhteydessä, 
korostetaan, että arkistot ovat 
todistusvoimaisia tiedon lähteitä, jotka 
tukevat hallintotoimien todennettavuutta 
ja läpinäkyvyyttä. Arkistot ovat tärkeitä 



PE506.145v01-00 32/158 AM\928599FI.doc

FI

yhteiskunnan kehittymiselle, koska ne 
turvaavat ja jakavat yksilöiden ja 
yhteiskunnan muistitietoa. Kansainväliset 
henkilötietojen siirrot on toteutettava 
noudattaen sääntöjä, joita sovelletaan 
kulttuurisen omaisuuden ja kansallisten 
aarteiden liikkumiseen.

Or. fr

Perustelu

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO. Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

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

Tarkistus 643
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 126 kappale

Komission teksti Tarkistus

(126) Tieteellisellä tutkimuksella olisi 
tämän asetuksen soveltamista varten 
tarkoitettava myös perustutkimusta, 
soveltavaa tutkimusta ja yksityisin varoin 
rahoitettua tutkimusta, ja siinä olisi 
otettava huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
179 artiklan 1 kohdassa vahvistettu 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista koskeva tavoite.

(126) Tieteellisellä tutkimuksella olisi 
tämän asetuksen soveltamista varten 
tarkoitettava myös perustutkimusta, 
soveltavaa tutkimusta ja yksityisin varoin 
rahoitettua tutkimusta Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 13 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, ja siinä olisi otettava 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 179 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettu eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista koskeva tavoite.
Mielipidetutkimukset ja sosiaaliset 
tutkimukset ovat tieteellistä tutkimusta. 
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Markkinatutkimusta ei 
säännönmukaisesti katsota tieteelliseksi 
tutkimukseksi.

Or. en

Tarkistus 644
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 127 kappale

Komission teksti Tarkistus

(127) Koska valvontaviranomaisilla on 
valtuudet saada rekisterinpitäjiltä tai 
henkilötietojen käsittelijöiltä pääsy 
henkilötietoihin ja rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden 
toimitiloihin, jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lainsäädännössä tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa erityiset säännöt, 
joiden avulla taataan vaitiolovelvollisuus 
tai muu vastaava velvoite, jos tämä on 
tarpeen henkilötietojen suojaa koskevan 
oikeuden ja vaitiolovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi.

(127) Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
lainsäädännössä valvontaviranomaisten 
valtuuksia koskevat erityiset säännöt sekä 
poikkeuksia lukujen II–IV säännöksistä, 
joiden avulla taataan vaitiolovelvollisuus 
tai muu vastaava velvoite, jos tämä on 
tarpeen henkilötietojen suojaa koskevan 
oikeuden ja vaitiolovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi notaarien tai veroneuvojien ammatillisen vaitiolovelvollisuuden on oltava 
etusijainen tietosuojasäännöksiin nähden. Tämä ei koske ainoastaan jo 84 artiklassa 
säädettyä mahdollisuutta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat säännellä poikkeavasti 
valvontaviranomaisten tutkintavaltuuksia ammattinsa vuoksi vaitiolovelvollisuuden sitomiin 
henkilöihin ja myös mukauttaa tarvittaessa aineellisia tietosuojasäännöksiä.

Tarkistus 645
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 127 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(127 a) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
asetus ei saa johtaa ristiriitaan 
oikeudellisia velvoitteita koskevan 
alakohtaisen lainsäädännön kanssa tai 
tällaisesta alakohtaisesta lainsäädännöstä 
seuraavien muiden kuin lakisääteisten 
vaatimusten ja suositusten kanssa 
esimerkiksi terveydenhoito- tai 
pankkialan osalta.

Or. en

Tarkistus 646
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 127 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(127 a) Velvoitetta ilmoittaa 
rekisteröidylle henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksesta, oikeutta poistaa tiedot, 
oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen, oikeutta vastustaa käsittelyä, 
velvoitetta toteuttaa toimenpiteitä 
sääntöjen noudattamiseksi sekä kieltoa 
siirtää tietoja unionin ulkopuolisiin 
maihin ei tule soveltaa henkilön 
ammattipätevyyttä koskevien tietojen, 
kuten henkilön työnantajaa, 
ammattinimikettä, tehtävää, yrityksen 
osoitetta, puhelin- tai faksinumeroa, 
työsähköpostiosoitetta tai muita 
organisaation tietoja koskevaan 
käsittelyyn. Rekisteröidyllä on kuitenkin 
oltava oikeus pyytää rekisterinpitäjältä, 
ettei tällaisia ammattitietoja paljasteta 
kolmansille osapuolille.

Or. en
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Tarkistus 647
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 128 kappale

Komission teksti Tarkistus

(128) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 
yhdyskuntien asemaa, joka niillä on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltioissa, eikä puututa siihen, kuten 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 17 artiklassa todetaan. Jos 
jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan 
kattavia sääntöjä, jotka koskevat 
yksilöiden suojaamista henkilötietojen 
käsittelyssä, näitä sääntöjä olisi sen 
vuoksi sovellettava edelleen, kunhan ne 
saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi. 
Tällaisia kirkkoja ja uskonnollisia 
yhdistyksiä olisi vaadittava säätämään 
täysin riippumattomien 
valvontaviranomaisten perustamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 648
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 128 kappale

Komission teksti Tarkistus

(128) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 
yhdyskuntien asemaa, joka niillä on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
jäsenvaltioissa, eikä puututa siihen, kuten 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 17 artiklassa todetaan. Jos 
jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 

Poistetaan.
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yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan 
kattavia sääntöjä, jotka koskevat 
yksilöiden suojaamista henkilötietojen 
käsittelyssä, näitä sääntöjä olisi sen 
vuoksi sovellettava edelleen, kunhan ne 
saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi. 
Tällaisia kirkkoja ja uskonnollisia 
yhdistyksiä olisi vaadittava säätämään 
täysin riippumattomien 
valvontaviranomaisten perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 649
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 128 kappale

Komission teksti Tarkistus

(128) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 
yhdyskuntien asemaa, joka niillä on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltioissa, eikä puututa siihen, kuten
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 17 artiklassa todetaan. Jos 
jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia 
sääntöjä, jotka koskevat yksilöiden 
suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, 
näitä sääntöjä olisi sen vuoksi sovellettava 
edelleen, kunhan ne saatetaan tämän 
asetuksen mukaisiksi. Tällaisia kirkkoja ja 
uskonnollisia yhdistyksiä olisi vaadittava 
säätämään täysin riippumattomien 
valvontaviranomaisten perustamisesta.

(128) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 
yhdyskuntien asemaa, joka niillä on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltioissa, eikä puututa siihen, kuten 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 17 artiklassa todetaan. Jos 
jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia 
sääntöjä, jotka koskevat yksilöiden 
suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, 
näitä sääntöjä olisi sen vuoksi sovellettava 
edelleen, kunhan ne saatetaan tämän 
asetuksen mukaisiksi.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä, jonka vuoksi EU:n kirkot tarvitsisivat omia tietosuojaviranomaisia.
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Tarkistus 650
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 129 kappale

Komission teksti Tarkistus

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Delegoituja 
säädöksiä olisi annettava erityisesti 
käsittelyn lainmukaisuudesta; lapsen 
suostumusta koskevien kriteerien ja 
edellytysten määrittämisestä; erityisten
tietoryhmien käsittelystä; ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käytöstä perittäviä maksuja 
koskevien kriteerien ja edellytysten 
määrittämisestä; rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta koskevista kriteereistä 
ja vaatimuksista; oikeudesta tulla 
unohdetuksi ja poistaa tiedot; profilointiin 
perustuvista toimenpiteistä; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; henkilötietojen 
käsittelijästä; käsittelyn dokumentointia ja 
turvallisuutta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; kriteereistä ja vaatimuksista 
sen määrittämiseksi, koska on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ja siitä 
ilmoittamiseksi valvontaviranomaisille, 
sekä olosuhteista, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyille; 

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Delegoituja 
säädöksiä olisi annettava erityisesti 
käsittelyn lainmukaisuudesta; 
suostumuksen teknisen muodon 
määrittämisestä; kuvakkeiden ja muiden 
graafisten elementtien avulla 
tiedottamisen määrittämisestä;
rekisteröidyn oikeuksien käytöstä perittäviä 
maksuja koskevien kriteerien ja 
edellytysten määrittämisestä; 
rekisteröidylle ilmoittamista ja 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevista kriteereistä ja vaatimuksista; 
oikeudesta tulla unohdetuksi ja poistaa 
tiedot; rekisterinpitäjän vastuuta koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; kriteereistä ja 
vaatimuksista sen määrittämiseksi, koska 
on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, ja siitä ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaisille, sekä olosuhteista, 
joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyille; 
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin 
laatimista edellyttävien käsittelytoimien 
kriteereistä ja vaatimuksista; 
ennakkokuulemista edellyttävien 
merkittävien erityisten riskien 
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tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin 
laatimista edellyttävien käsittelytoimien 
kriteereistä ja vaatimuksista; 
ennakkokuulemista edellyttävien 
merkittävien erityisten riskien 
määrittämistä koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; tietosuojavastaavan 
nimittämisestä ja tehtävistä;
käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; yritystä 
koskevien sitovien sääntöjen perusteella 
tehtävien tiedonsiirtojen kriteereistä ja 
vaatimuksista; tiedonsiirtoja koskevista 
poikkeuksista; hallinnollisista 
seuraamuksista; tietojen käsittelystä 
terveyteen liittyvien syiden vuoksi; 
työsuhteeseen liittyvästä käsittelystä ja 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tehtävästä käsittelystä. 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.

määrittämistä koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön 
riittävästä tietosuojan toimittamisesta;
hallinnollisista seuraamuksista; tietojen 
käsittelystä terveyteen liittyvien syiden 
vuoksi; työsuhteeseen liittyvästä 
käsittelystä ja historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten tehtävästä 
käsittelystä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, erityisesti 
Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa,
myös asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. hu

Perustelu

Tiedottaminen ja selittäminen graafisin menetelmin on sovellettavissa muidenkin kuin 
kuvakkeiden avulla. Muiden vaihtoehtojen poissulkeminen ei ole kannattavaa.

Tarkistus 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 129 kappale

Komission teksti Tarkistus

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän (129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
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asetuksen tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Delegoituja 
säädöksiä olisi annettava erityisesti 
käsittelyn lainmukaisuudesta; lapsen 
suostumusta koskevien kriteerien ja 
edellytysten määrittämisestä; erityisten 
tietoryhmien käsittelystä; ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käytöstä perittäviä maksuja 
koskevien kriteerien ja edellytysten 
määrittämisestä; rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; oikeudesta 
tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot; 
profilointiin perustuvista toimenpiteistä; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; henkilötietojen 
käsittelijästä; käsittelyn dokumentointia ja 
turvallisuutta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; kriteereistä ja 
vaatimuksista sen määrittämiseksi, koska 
on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, ja siitä ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaisille, sekä olosuhteista, 
joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyille; 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
edellyttävien käsittelytoimien kriteereistä 
ja vaatimuksista; ennakkokuulemista 
edellyttävien merkittävien erityisten 
riskien määrittämistä koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; 
tietosuojavastaavan nimittämisestä ja 
tehtävistä; käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 

asetuksen tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Tätä asetusta 
sovellettaessa on varmistettava, ettei 
tuotteille ja palveluille tai päätelaitteille ja 
muille sähköisille viestintälaitteille aseteta 
erityisiä teknisiä ominaisuuksia koskevia 
pakollisia vaatimuksia, jotka voisivat 
haitata laitteiden markkinoille saattamista 
ja tällaisten laitteiden vapaata 
liikkuvuutta jäsenvaltioiden sisällä ja 
niiden välillä.
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kriteereistä ja vaatimuksista; yritystä 
koskevien sitovien sääntöjen perusteella 
tehtävien tiedonsiirtojen kriteereistä ja 
vaatimuksista; tiedonsiirtoja koskevista 
poikkeuksista; hallinnollisista 
seuraamuksista; tietojen käsittelystä 
terveyteen liittyvien syiden vuoksi; 
työsuhteeseen liittyvästä käsittelystä ja 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tehtävästä käsittelystä. 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.

Or. en

Tarkistus 652
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 130 kappale

Komission teksti Tarkistus

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, 
jonka nojalla se voi vahvistaa 
vakiolomakkeet lapsen henkilötietojen 
käsittelyä varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeuden 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 

Poistetaan.
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vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja 
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten; 
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista 
varten; tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen 
avunannon; yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset. 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 182/201145 mukaisesti. Tässä 
yhteydessä komission olisi harkittava 
erityisten toimenpiteiden toteuttamista 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, EUVL 
L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Perustelu

Koko tekstiin tehtävä tarkistus, jolla kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti osallistuu täysimääräisesti 
päätöksentekomenettelyyn.
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Tarkistus 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 130 kappale

Komission teksti Tarkistus

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, 
jonka nojalla se voi vahvistaa 
vakiolomakkeet lapsen henkilötietojen 
käsittelyä varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeuden 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja 
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten; 
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista 
varten; tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen 
avunannon; yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
asetusta sovellettaessa on varmistettava, 
ettei tuotteille ja palveluille tai 
päätelaitteille ja muille sähköisille 
viestintälaitteille aseteta erityisiä teknisiä 
ominaisuuksia koskevia pakollisia 
vaatimuksia, jotka voisivat haitata 
laitteiden markkinoille saattamista ja 
tällaisten laitteiden vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä.
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jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201145 mukaisesti. Tässä 
yhteydessä komission olisi harkittava 
erityisten toimenpiteiden toteuttamista 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, EUVL 
L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Tarkistus 654
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 131 kappale

Komission teksti Tarkistus

(131) Olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä, kun vahvistetaan 
vakiolomakkeet lapsen suostumuksen 
antamista varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeudesta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja 
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 

Poistetaan.
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valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten; 
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista 
varten; tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen 
avunannon; yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset, koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia.

Or. en

Perustelu

Koko tekstiin tehtävä tarkistus, jolla kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti osallistuu täysimääräisesti 
päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 655
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 132 kappale

Komission teksti Tarkistus

(132) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät kolmanteen maahan tai kyseisen 
kolmannen maan alueeseen tai 
tietojenkäsittelyn sektoriin tai 
kansainväliseen järjestöön, joka ei tarjoa 
riittävää tietosuojaa, tai 
valvontaviranomaisten 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti 

Poistetaan.
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ilmoittamiin seikkoihin.

Or. en

Tarkistus 656
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 134 kappale

Komission teksti Tarkistus

(134) Direktiivi 95/46/EY olisi korvattava 
tällä asetuksella. Direktiiviin 95/46/EY 
perustuvien komission päätösten ja 
valvontaviranomaisten antamien 
ennakkohyväksyntöjen olisi kuitenkin 
jäätävä voimaan.

(134) Direktiivi 95/46/EY olisi korvattava 
tällä asetuksella. Direktiiviin 95/46/EY 
perustuvien komission päätösten ja 
valvontaviranomaisten antamien 
ennakkohyväksyntöjen olisi kuitenkin 
jäätävä voimaan. Tämä koskee myös EU:n 
tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä kansainvälisiä sopimuksia tai 
järjestelyjä, jotka on tehty 
direktiivin 95/46/EY jo tultua voimaan.

Or. en

Tarkistus 657
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 134 kappale

Komission teksti Tarkistus

(134) Direktiivi 95/46/EY olisi korvattava 
tällä asetuksella. Direktiiviin 95/46/EY 
perustuvien komission päätösten ja 
valvontaviranomaisten antamien 
ennakkohyväksyntöjen olisi kuitenkin 
jäätävä voimaan.

(134) (134) Direktiivi 95/46/EY olisi 
korvattava tällä asetuksella. Direktiiviin 
95/46/EY perustuvien komission päätösten 
ja valvontaviranomaisten antamien 
ennakkohyväksyntöjen olisi kuitenkin 
jäätävä voimaan. Tietojen siirtämistä 
kolmansiin maihin koskevien komission 
päätösten ja valvontaviranomaisten 
antamien ennakkohyväksyntöjen olisi 
jäätävä voimaan kaksivuotisen 
siirtymäajan ajaksi.
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Or. en

Tarkistus 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 139 kappale

Komission teksti Tarkistus

(139) Koska Euroopan unionin 
tuomioistuin on korostanut, että oikeus 
henkilötietojen suojaan ei ole 
absoluuttinen, vaan että sitä on 
tarkasteltava suhteessa sen tehtävään 
yhteiskunnassa ja oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti muut perusoikeudet 
huomioon ottaen, tässä asetuksessa 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
perussopimuksissa, erityisesti jokaisen 
oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 
kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja 
kielelliseen monimuotoisuuteen,

(139) Koska Euroopan unionin 
tuomioistuin on korostanut, että oikeus 
henkilötietojen suojaan ei ole 
absoluuttinen, vaan että sitä on 
tarkasteltava suhteessa sen tehtävään 
yhteiskunnassa sekä tieteen, 
terveydenhoidon ja teknologian 
tosiasialliseen ja mahdolliseen
edistymiseen ja oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti muut perusoikeudet 
huomioon ottaen, tässä asetuksessa 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
perussopimuksissa, erityisesti jokaisen 
oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 
kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, 
omistusoikeus ja erityisesti teollis- ja 
tekijänoikeudet, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen sekä oikeus kulttuuriseen, 
uskonnolliseen ja kielelliseen 
monimuotoisuuteen,

Or. en

Perustelu

IP-osoitteiden käsittely on usein merkittävässä asemassa, kun tutkitaan 
direktiivissä 2004/48/EY tarkoitettuja teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvia 
väärinkäytöksiä. Näin ollen sitä ei pitäisi estää tässä asetuksessa.
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Tarkistus 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan 3 kohta ei estä
jäsenvaltioita toteuttamasta 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla luodaan 
suotuisammat olosuhteet rekisteröityjen 
tietosuojan osalta, erityisesti 80 ja 
84 artiklan tarkoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 660
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan 
automatisoitu, sekä sellaisten 
henkilötietojen manuaaliseen käsittelyyn, 
jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden 
on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

1. Tätä asetusta sovelletaan − käytettäviä 
menettelytapoja rajoittamatta −
henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain 
tai kokonaan automatisoitu, sekä sellaisten 
henkilötietojen manuaaliseen käsittelyyn, 
jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden 
on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

Or. it

Perustelu

Tietosuojan tarve ei ole sidoksissa tietojen käsittelyssä käytettäviin menettelytapoihin, minkä 
vuoksi käsittelytoimissa nyt ja vastaisuudessa käytettäviin teknisiin välineisiin olisi 
suhtauduttava tasapuolisesti.
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Tarkistus 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan
automatisoitu, sekä sellaisten 
henkilötietojen manuaaliseen käsittelyyn, 
jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden 
on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan 
automatisoitu, mitään käsittelytapaa 
syrjimättä, sekä sellaisten henkilötietojen 
manuaaliseen käsittelyyn, jotka 
muodostavat rekisterin osan tai joiden on 
tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

Or. en

Tarkistus 662
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jota suorittavat tuomioistuimet, 
syyttäjäviranomaiset ja 
rangaistuslaitokset rangaistuksen ja 
tuomion täytäntöönpanon yhteydessä;

Or. de

Perustelu

Tuomioistuimien ja haastemiesten toiminta oikeusprosessissa olisi jätettävä mahdollisimman 
pitkälti aiottujen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 663
Frank Engel

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

Jos tämän asetuksen säännökset ovat 
ristiriidassa tietyn alan henkilötietojen 
käsittelyn tiettyjä näkökohtia sääntelevän 
jonkin toisen unionin säädöksen kanssa, 
etusijalla ovat toisen unionin säädöksen 
säännökset ja niitä sovelletaan kyseisiin 
erityistilanteisiin.

Or. en

Tarkistus 664
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jotka on kerätty ennen tämän 
91 artiklassa tarkoitetun asetuksen 
voimaantuloa;

Or. fr

Tarkistus 665
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) joka on aloitettu ennen tämän 
91 artiklassa tarkoitetun asetuksen 
voimaantuloa;

Or. fr
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Tarkistus 666
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 667
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetusta sovelletaan myös unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin.

Tarkistus 668
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Säännöstä on sovellettava myös unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin.

Tarkistus 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kattava lähestymistapa tietosuojaan merkitsee asetuksen soveltamisalan ulottamista myös 
unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin.

Tarkistus 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Unionin toimielimiä ja elimiä ei pitäisi jättää kokonaan asetuksen ulkopuolelle. Mikäli tällä 
asiakirjalla pyritään vahvistamaan koko unionin kattavat henkilötietojen käsittelyä koskevat 
perusperiaatteet ja -takuut, unionin toimielinten jättäminen sen soveltamisalan ulkopuolelle 
vahvistaa ainakin muodollisesti ajatusta siitä, että on olemassa kaksi erillistä 
oikeusjärjestelmää: jäsenvaltioiden ja unionin oikeusjärjestelmät.
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Tarkistus 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jota suorittavat jäsenvaltiot 
toteuttaessaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 luvun soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa;

c) jota suorittavat jäsenvaltiot 
toteuttaessaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V osaston 2 luvun 
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;

Or. es

Tarkistus 672
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö, joka 
ei saata tietoja rajattoman henkilömäärän 
saataville, ilman ansaitsemistarkoitusta 
oman, yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitalouttaan koskevan toimintansa 
yhteydessä;

Or. en

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-101/01 ja C-73/07 antamien ratkaisujen mukaisesti.

Tarkistus 673
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö 
oman, yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitalouttaan koskevan toimintansa 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 674
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö 
tarkoitukseen, jonka ei voida katsoa 
kuuluvan hänen työhönsä tai itsenäisen 
ammattinsa harjoittamiseen;

Or. de

Tarkistus 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö, joka 
ei saata tietoja rajattoman henkilömäärän 
saataville, ilman ansaitsemistarkoitusta 
oman, yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitalouttaan koskevan toimintansa 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 676
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä, paitsi jos 
muiden luonnollisten henkilöiden 
henkilötietoja saatetaan ennalta 
määrittelemättömän henkilöryhmän 
saataville;

Or. en

Perustelu

Henkilötiedot on lähtökohtaisesti saatettava ennalta määrittelemättömän henkilöryhmän 
saataville.

Tarkistus 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö 
oman, yksinomaan yksityisen tai 
kotitalouttaan koskevan toimintansa 
yhteydessä, jos henkilötietoja ei julkaista;
Tällaisten henkilötietojen käsittelyn 
jatkaminen muihin tarkoituksiin 
edellyttää rekisteröidyn suostumusta. 
Tämä vapautus ei koske henkilötietojen 
käsittelyä, jonka tarkoituksena on 
saavuttaa ammatillisia tai kaupallisia 
tavoitteita. Arkaluontoisia tietoja 
käsiteltäessä on otettava huomioon 
erityisesti kolmansien oikeudet;
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella esitetään kotitalouspoikkeuksen rajoitusta. Myös yksityisen ja kotitalouteen 
liittyvän käytön yhteydessä on sovellettava tiettyjä yksityisyyttä koskevia periaatteita ja 
normeja.

Tarkistus 678
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) jota suorittaa pienyritys oman 
yksinomaisen toimintansa yhteydessä 
tiukasti ja yksinomaan sisäisessä 
käytössä;

Or. en

Tarkistus 679
Markus Pieper, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) jota suorittavat komission 
suosituksessa 2003/361 tarkoitetut 
mikroyritykset oman toimintansa 
yhteydessä tiukasti ja yksinomaan 
sisäisessä käytössä;

Or. en

Tarkistus 680
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

e) jota suorittavat toimivaltaiset julkiset
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 681
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

e) jota suorittavat toimivaltaiset julkiset
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 682
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

e) jota suorittavat toimivaltaiset julkiset 
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai tuomion 
täytäntöönpanoa varten.

Or. de
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Perustelu

Kielellinen selvennys.

Tarkistus 683
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun tietojen tunnistettavuus on 
poistettu.

Or. en

Perustelu

Asetusta ei sovelleta sellaisten tietojen käsittelyyn, joiden tunnistettavuus on poistettu (ks. 
määritelmä 4 artiklassa).

Tarkistus 684
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jota suoritetaan historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) jota työnantaja suorittaa 
käsitellessään työntekijän henkilötietoja 
työsuhteen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun tietojen tunnistettavuus on 
poistettu 4 artiklan 2 c kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 687
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) joka koskee sellaisia tietoja, joiden 
tunnistettavuus on poistettu;

Or. en

Perustelu

Myös tietojen, joiden tunnistettavuus on poistettu, on jäätävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 688
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jota suorittaa urheilujärjestö 
tarkoituksena ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
sovittuihin otteluihin ja dopingin käyttöön 
liittyviä urheilun rehellisyyteen 
kohdistuvia rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 689
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jota suoritetaan sellaisen toiminnan 
yhteydessä, jonka voidaan katsoa liittyvän 
rekisteröidyn ammatilliseen tai 
kaupalliseen toimintaan.

Or. de

Tarkistus 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jota suorittavat kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhteisöt;

Or. de
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Perustelu

Sulkemalla selvästi pois kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen suorittama tietojenkäsittely 
noudatetaan paremmin SEUT-sopimuksen 17 artiklan vaatimuksia kuin 84 artiklassa 
säädetyllä pelkällä kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevia tietosuojasääntöjä 
koskevalla siirtymäjärjestelyllä.

Tarkistus 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset niiltä tilattujen virallisten 
tilastotietojen laatimista ja levittämistä 
varten;

Or. es

Tarkistus 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun tiedot koskevat taloudellista 
toimintaa harjoittavaa luonnollista 
henkilöä, joka voidaan tunnistaa 
markkinoilla näiden tietojen perusteella;

Or. en

Tarkistus 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e b) kun tiedot koskevat luonnollista 
henkilöä ja ne saatetaan julkisiksi 
työtehtävien suorittamisen yhteydessä, 
esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja 
tehtävänimike;

Or. en

Tarkistus 694
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) jota työnantaja suorittaa 
käsitellessään työntekijän henkilötietoja 
työsuhteen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset vaaliluetteloiden laatimista 
varten;

Or. es

Tarkistus 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) joka koskee sellaisia tietoja, joiden 
tunnistettavuus on poistettu;

Or. en

Tarkistus 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos Euroopan unionin tai 
jäsenvaltioiden lainsäädännön erillisissä 
säännöksissä säädetään laajemmasta 
henkilötietojen suojasta kuin tässä 
asetuksessa, säännöksiä sovelletaan 
toisiaan täydentävästi. Tämä koskee 
erityisesti lain suojamaa salaisuutta, 
esimerkiksi pankkisalaisuutta.

Or. en

Tarkistus 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tällä asetuksella ei suojata 
lainsäädännön mukaisesti paljastettua 
tietoa talouden toimijoiden kansallisista 
rekistereistä siinä määrin kuin toimijat 
tunnistetaan markkinoilla.
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Or. en

Tarkistus 699
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän asetuksen 7 artiklan 4 kohtaa, 
15 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, 17 ja 
18 artiklaa, 22 artiklan c ja e kohtaa, 33, 
35, 36 ja 37 artiklaa ja 79 artiklan 4, 5, 6 
ja 7 kohtaa ei sovelleta julkisten 
viranomaisten toteuttamaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

Or. en

Perustelu

Asetuksen hyvin yksityiskohtaisilla ja tiukoilla säännöillä on kielteisiä vaikutuksia julkisten 
viranomaisten kannalta. Suurin osa julkisten viranomaisten toteuttamasta tietojen käsittelystä 
on yksinomaan kansallista toimintaa, ja tietoja käsitellään ensisijaisesti osana toimintaa, 
josta vastaavat julkiset viranomaiset, kuten sosiaalietujen maksaminen, eikä sillä koskaan 
tavoitella voittoa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että asetusta ei sovelleta julkisten viranomaisten 
tietojenkäsittelyyn.

Tarkistus 700
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suoritetaan unionin 
alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa 
toteutettavan toiminnan yhteydessä.

1. Tätä asetusta sovelletaan unionin 
alueella asuvien rekisteröityjen
henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan 
unionin alueella sijaitsevassa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimipaikassa toteutettavan 
toiminnan yhteydessä.
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Or. en

Perustelu

EU:n rekisterinpitäjät, jotka käsittelevät yksinomaan muita kuin eurooppalaisia tietoja 
kolmansissa maissa on jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta ne voivat 
kilpailla EU:n ulkopuolisilla markkinoilla niiden rekisterinpitäjien kanssa, joihin asetusta ei 
sovelleta.

Tarkistus 701
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suoritetaan unionin 
alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa 
toteutettavan toiminnan yhteydessä.

1. Tätä asetusta sovelletaan unionin 
alueella asuvien rekisteröityjen
henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan 
unionin alueella sijaitsevassa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimipaikassa toteutettavan 
toiminnan yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on suojata EU:n alueella asuvien rekisteröityjen henkilötietoja. 
Niiden tietojen osalta, joilla ei ole eurooppalaista merkitystä (s.o. EU:n ulkopuolella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittely),tarkistus on merkittävä, jotta EU:n yritykset ja EU:n 
ulkopuoliset yritykset olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Tarkistus 702
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suoritetaan unionin 
alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai 

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suoritetaan unionin 
alueella tai paikassa, jossa sovelletaan 
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henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa 
toteutettavan toiminnan yhteydessä.

jonkin jäsenvaltion kansallista lakia 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla.

Or. de

Tarkistus 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suoritetaan unionin 
alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa 
toteutettavan toiminnan yhteydessä.

1. Tätä asetusta sovelletaan unionin 
alueella asuvien rekisteröityjen
henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan 
unionin alueella sijaitsevassa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimipaikassa toteutettavan 
toiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 704
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut
unioniin, jos käsittely liittyy

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä ei ole sijoittautunut unioniin.

a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa; tai
b) näiden rekisteröityjen käyttäytymisen 
seurantaan.

Or. en
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Tarkistus 705
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin, jos käsittely liittyy

2. Tätä asetusta sovelletaan siinä määrin 
kuin se on laillisesti mahdollista ja 
kolmannen maan 
lainsäädäntöjärjestelmän mukaista
unionissa asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin, jos käsittely liittyy

Or. en

Tarkistus 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin, jos käsittely liittyy

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä ei ole sijoittautunut unioniin.

a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa; tai
b) näiden rekisteröityjen käyttäytymisen 
seurantaan.

Or. en
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Tarkistus 707
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa; tai

a) tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa mukaan 
lukien palvelut, joita tarjotaan maksutta 
henkilöille; tai

Or. en

Tarkistus 708
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut
unioniin vaan paikkaan, jossa sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion kansallista lakia 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä asetusta sovelletaan unionissa asuvia rekisteröityjä koskevien henkilötietojen käsittelyyn, 
jota suorittava rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä ei ole sijoittautunut unioniin.

Tarkistus 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin vaan paikkaan, jossa sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion kansallista lakia 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 710
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suorittava rekisterinpitäjä 
ei ole sijoittautunut unioniin vaan 
paikkaan, jossa sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion kansallista lakia 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 711
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suorittava rekisterinpitäjä 
ei ole sijoittautunut unioniin vaan 
paikkaan, jossa sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion kansallista lakia 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla.

3. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suorittava rekisterinpitäjä 
ei ole sijoittautunut unioniin vaan 
paikkaan, jossa sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion kansallista lakia 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla. 
Rekisterinpitäjään sovellettavat 
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kansalliset säännökset säilyvät 
muuttumattomina.

Or. de

Tarkistus 712
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai 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;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretään henkilötietojen määritelmään.

Tarkistus 713
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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, ja joka ei toimi ammatillisessa 
tarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 714
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai 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, yksin tai yhdessä 
asiaankuuluvien tietojen kanssa, keinoin, 
joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 
yksilöllisen tunnisteen, sijaintitiedon, 
internet-tunnisteiden taikka yhden tai 
useamman henkilölle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen,
sosiaalisen tai sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän
tekijän perusteella;

Or. en

Tarkistus 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tunnistamiseen liittyvien keinojen on liityttävä suoraan rekisterinpitäjään ja tämän 
sopimuskumppaneihin. Joitakin erityistilanteita voi olla hankala arvioida. Jos esimerkiksi 
yksityisyrittäjä (vaikkapa putkimies tai lääkäri) työskentelee freelancerina ja käyttää samaa 
puhelinnumeroa sekä yrityksen asioiden että henkilökohtaisten asioidensa hoitamiseen, raja 
luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön välillä hämärtyy. Tätä asetusta pitäisi soveltaa vain 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät toimi ammatillisessa tarkoituksessa.

Tarkistus 716
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai 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, 

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

sosiaalisen tekijän perusteella. 
Luonnollista henkilöä ei katsota 
tunnistettavissa olevaksi, jos 
tunnistaminen edellyttää kohtuuttoman 
määrän aikaa, työtä tai aineellisia varoja;

Or. en

Tarkistus 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta. Tarkistuksella selvennetään sitä, että rekisteröidyn 
tunnistamiseksi on oletettava yhteys rekisterinpitäjään. Ammatillisessa tarkoituksessa 
käytettyjä tietoja ei katsota henkilötiedoiksi.

Tarkistus 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla 1 kohta 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai 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 tunnistettavissa 
suoraan tai epäsuorasti teknisesti saatavilla 
olevin keinoin, joita joko rekisterinpitäjä 
tai muu luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää ja joiden käyttö 
ei vaadi kohtuuttomia kustannuksia, 
aikaa tai monimutkaisia toimia;

Or. pl

Tarkistus 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Rajataan kotitalouspoikkeusta.

Tarkistus 720
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai 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 yksiselitteisesti tunnistettu tai 
tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti 
rekisterinpitäjän käytettävissä olevin 
keinoin, erityisesti henkilönumeron, 
sijaintitiedon, internet-tunnisteiden taikka 
yhden tai useamman henkilölle 
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, 
geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, 
kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän 
perusteella;

Or. de

Tarkistus 721
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai 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, 

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

henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen sosiaalisen, 
kansallisen tai sukupuolisen tekijän ja 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella;

Or. hu

Perustelu

Kansallinen identiteetti on erityinen termi, joka pitää sisällään muutakin kuin asuinpaikan 
näkökulman.

Tarkistus 722
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia rekisteröityä
koskevia tietoja;

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikenlaisia 
tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa 
luonnollista henkilöä (’rekisteröity’)
koskevia tietoja; tunnistettavissa olevana 
pidetään henkilöä, jonka henkilöllisyys on 
todennettavissa suoraan tai epäsuorasti, 
erityisesti henkilötunnuksen taikka yhden 
tai useamman henkilölle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, 
geneettisen, taloudellisen, kulttuurisen tai
sosiaalisen erityispiirteen 
(’henkilökohtaiset tunnisteet’) 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 95/46 esitetty määritelmä.

Tarkistus 723
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia rekisteröityä 
koskevia tietoja;

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia tunnistettua 
tai tunnistettavissa olevaa luonnollista 
henkilöä (’rekisteröity’) koskevia tietoja;
tunnistettavissa olevana pidetään 
henkilöä, jonka henkilöllisyys on 
todennettavissa suoraan tai epäsuorasti, 
erityisesti henkilötunnuksen taikka yhden 
tai useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen 
erityispiirteen perusteella;

Or. de

Perustelu

Direktiivistä 95/46/EY.

Tarkistus 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia rekisteröityä 
koskevia tietoja;

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia erityisesti 
sellaista rekisteröityä koskevia tietoja, joka 
on tunnistettavissa suoraan tai 
epäsuorasti keinoin, joita joko 
rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän 
kanssa yhteistyötä tekevä muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
käyttää;

Or. en

Tarkistus 725
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia rekisteröityä 
koskevia tietoja;

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia rekisteröityä 
koskevia tietoja, kun tietojen voidaan 
todeta koskevan rekisteröityä; 
henkilötiedoiksi ei katsota tietoja, jotka 
eivät mahdollista rekisteröidyn 
tunnistamista, ja tietoja, jotka eivät 
mahdollista tunnistamista ilman 
kohtuutonta ajan, työn tai aineellisten 
varojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 726
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’salanimellä julkaistuilla tiedoilla’
henkilötietoja, joista henkilökohtaiset 
tunnisteet on poistettu, mutta joissa on 
edelleen linkki näihin henkilökohtaisiin 
tunnisteisiin, joten tiedot voi yhdistää 
rekisteröityyn kuka tahansa, jonka 
saatavilla linkin koodit ovat;

Or. en

Perustelu

Sisällytetään asetukseen salanimellä julkaistut tiedot yhtenä henkilötietojen muotona, jota 
koskevat säännöt esitetään koko asetuksessa.

Tarkistus 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’henkilönumerolla’ kaikkia 
numeerisia, aakkosnumeerisia tai 
vastaavia koodeja, joita käytetään yleisesti 
verkkoympäristössä, lukuun ottamatta 
julkisen viranomaisen tai valtion 
valvonnassa olevan viranomaisen 
antamia koodeja, joiden perusteella 
luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa 
henkilöksi;

Or. en

Tarkistus 728
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’salanimellä’ tarkoin määritellyssä 
yhteydessä käytettävää yksilöllistä 
tunnistetta, jonka perusteella luonnollista 
henkilöä ei voida suoraan tunnistaa mutta 
jonka avulla rekisteröity on erotettavissa 
muista;

Or. en

Tarkistus 729
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’salanimellä julkaistuilla tiedoilla’
kaikkia henkilötietoja, jotka on kerätty tai 
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joita on muutettu tai muulla tavoin 
käsitelty niin, että niitä ei voida sinällään 
yhdistää rekisteröityyn käyttämättä 
lisätietoja, joihin sovelletaan erillistä ja 
eriytettyä teknistä ja organisaatioon 
liittyvää valvontaa, jonka avulla taataan, 
ettei tällaista liittämistä tapahdu;

Or. en

Perustelu

On määriteltävä salanimellä julkaistut tiedot.

Tarkistus 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’salanimellä julkaistuilla tiedoilla’
mitä tahansa henkilötietoja, jotka on 
kerätty, joita on muutettu tai muulla 
tavoin käsitelty siten, ettei niitä voida 
itsessään yhdistää rekisteröityyn ilman 
lisätietoja, joihin sovelletaan erillisiä ja 
erilaisia teknisiä ja organisatorisia 
valvontatoimia sen varmistamiseksi, ettei 
henkilötietoja voida yhdistää 
rekisteröityyn, tai siten, että näiden 
henkilötietojen yhdistäminen 
rekisteröityyn edellyttäisi suhteettomasti 
aikaa, varoja ja ponnistuksia;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE- ja IMCO-valiokunnan lausunnosta. Tämä on osa tarkistuskokonaisuutta, 
jonka avulla voidaan käyttää salanimellä julkaistuja ja nimettömiä tietoja ja jossa 
kannustetaan noudattamaan hyviä liiketoimintatapoja turvaten näin rekisteröityjen edut. Kun 
varmistetaan, ettei henkilötietoja voida yhdistää tiettyyn rekisteröityyn (koska henkilötietoja 
ei voida yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietoja), on helpompi edistää tietojen 
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käyttöä liiketoimintatarkoituksessa tarjoten samalla korkeatasoista kuluttajansuojaa.

Tarkistus 731
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ’nimettömillä tiedoilla’ tietoja, joita 
ei voida yhdistää rekisteröityyn millään 
tavalla, koska kaikki viittaukset 
henkilötunnisteisiin on poistettu 
kokonaan ja pysyvästi; tämän vuoksi tämä 
asetus ei koske nimettömiä tietoja;

Or. en

Perustelu

Jos asetuksessa viitataan nimettömiin tietoihin, nekin on määritettävä.

Tarkistus 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ’salanimellä julkaistuilla tiedoilla’
kaikkia henkilötietoja, jotka on kerätty tai 
joita on muutettu tai muulla tavoin 
käsitelty niin, että niitä ei voida sinällään 
yhdistää rekisteröityyn käyttämättä 
lisätietoja, joihin sovelletaan erillistä ja 
eriytettyä teknistä ja organisaatioon 
liittyvää valvontaa, jonka avulla taataan, 
ettei tällaista liittämistä tapahdu;

Or. en
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Tarkistus 733
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ’nimettömillä tiedoilla’ tai 
’nimettömiksi muutetuilla tiedoilla’
henkilötietoja, joita on muutettu niin, ettei 
niitä enää voida liittää tunnistettavaan 
luonnolliseen henkilöön;

Or. en

Perustelu

Nimettömiksi muutetut tiedot on määritettävä.

Tarkistus 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ’nimettömillä tiedoilla’
henkilötietoja, jotka on kerätty tai joita on 
muutettu tai muulla tavoin käsitelty niin, 
ettei niitä enää voida liittää rekisteröityyn; 
nimettömien tietojen ei katsota olevan 
henkilötietoja;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE- ja IMCO-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 735
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) ’suojatuilla tiedoilla’ henkilötietoja, 
jotka on teknisten suojatoimenpiteiden 
avulla muutettu sellaiseen muotoon, että 
ne eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin;

Or. en

Perustelu

Jos asetuksessa viitataan suojattuihin tietoihin, nekin on määritettävä.

Tarkistus 736
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) ’henkilönumerolla’ kaikkia 
numeerisia, aakkosnumeerisia tai 
vastaavia koodeja, joita käytetään yleisesti 
verkkoympäristössä, lukuun ottamatta 
julkisen viranomaisen tai valtion 
valvonnassa olevan viranomaisen 
antamia koodeja, joiden perusteella 
luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa 
henkilöksi;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) ’nimettömillä tiedoilla’
henkilötietoja, jotka on kerätty tai joita on 
muutettu tai muulla tavoin käsitelty niin, 
ettei niitä enää voida liittää rekisteröityyn;

Or. en

Tarkistus 738
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) ’profiloinnilla’ rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai salanimellä 
julkaistuihin tietoihin perustuvien tietojen 
kokoamista, luokittelua ja tallentamista 
tavoitteena analysoida yksittäisen 
rekisteröidyn käyttäytymismalleja;

Or. en

Perustelu

Jos asetuksessa viitataan profilointiin, sekin on määritettävä.

Tarkistus 739
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) ’käsittelyllä’ kaikenlaisia toimintoja tai 
toimintojen kokonaisuuksia, joita 
kohdistetaan henkilötietoihin tai 

(3) ’käsittelyllä’ kaikenlaisia toimintoja tai 
toimintojen kokonaisuuksia, joita 
kohdistetaan henkilötietoihin tai 
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henkilötietojen kokoelmiin joko 
automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai 
manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, 
tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, haku,
käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, 
levittämällä tai asettamalla ne muutoin 
saataville, tietojen yhteensovittaminen tai 
yhdistäminen sekä niiden poistaminen tai 
tuhoaminen;

henkilötietojen kokoelmiin joko 
automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai 
manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, 
tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, haku, 
käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, 
levittämällä tai asettamalla ne muutoin 
saataville, tietojen yhteensovittaminen tai 
yhdistäminen sekä niiden poistaminen, 
suojaaminen tai tuhoaminen;

Or. de

Tarkistus 740
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

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 työsuoritusta, 
taloudellista tilannetta, sijaintia, terveyttä, 
henkilökohtaisia mieltymyksiä, 
luotettavuutta tai käyttäytymistä;

Or. en

Tarkistus 741
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ’profiloinnilla’ kaikenlaista 
henkilötietojen automatisoitua käsittelyä, 
jonka tarkoituksena on fyysisen henkilön 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksien tai erityisesti hänen 
ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoiminen tai 
ennakoiminen ja/tai henkilölle tarjotun 
palvelun tai henkilöön nähden sovelletun 
päätöksen mukauttaminen; tarkoituksena 
voi myös olla sen määrittäminen, mihin 
ryhmään/ryhmiin henkilö kuuluu;

Or. fr

Tarkistus 743
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
yksilön fyysisiin ja fysiologisiin 
ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen 
liittyviä tietoja, jotka ovat yksilön 
ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten 
kasvokuvia tai sormenjälkitietoja;

Or. fr

Tarkistus 744
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, julkista viranomaista, 
virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai 
yhdessä toisten kanssa määrittelee 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot 
määritellään unionin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän 
nimittämistä koskevat erityiset kriteerit 
voidaan vahvistaa unionin tai 
jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 95/46 esitetty määritelmä.

Tarkistus 745
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti; rekisterinpitäjiä 
ovat erityisesti seuraavat:

Or. de

Perustelu

”Rekisterinpitäjien” erottelu toisistaan vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta, koska se 
mahdollistaa osittain erityisten velvollisuuksien asettamisen. Jäljempänä käyttöön otettavat 
tietojenkäsittelystä suorasti ja epäsuorasti vastaavien rekisterinpitäjien käsitteet ovat 
”rekisterinpitäjän” alakäsitteitä. Näin ollen tämän asetuksen yleiset velvoitteet koskevat niitä, 
ellei toisin ole säädetty.

Tarkistus 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset; jos käsittelyn 
tarkoitukset määritellään unionin tai 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;
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säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjää koskevan määritelmän pitäisi perustua käsittelyn edellytysten ja keinojen 
sijasta ennemminkin päätökseen siitä, mitä tarkoitusta varten henkilötietoja käsitellään. 
Käsittelyn tarkoitus on looginen perusta määritettäessä, mikä osa vastuusta kuuluu 
rekisterinpitäjille, jotka päättävät siitä, mitä tietoa käsitellään, ja mikä osa tietoja 
käsitteleville tahoille, jotka päättävät siitä, miten tietoa käsitellään.

Tarkistus 747
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset; jos käsittelyn 
tarkoitukset määritellään unionin tai 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset; jos käsittelyn 
tarkoitukset määritellään unionin tai 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta. Tarkistuksen tarkoituksena ei ole heikentää yksilön 
suojan tasoa vaan selventää, että vastuussa on pelkästään rekisterinpitäjä, ei tietojen 
käsittelijä. Ks. tätä koskevat tarkistukset 22, 24, 26 ja 77 artiklaan.

Tarkistus 749
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) ’tietojenkäsittelystä suorasti 
vastaavalla rekisterinpitäjällä’
rekisterinpitäjää, joka kerää tai käsittelee 
muulla tavoin rekisteröidyn 
henkilötietoja;

Or. de

Tarkistus 750
Stanimir Ilchev
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) ’tietojenkäsittelystä epäsuorasti 
vastaavalla rekisterinpitäjällä’
rekisterinpitäjää, joka ei kerää tai muulla 
tavoin käsittele rekisteröidyn 
henkilötietoja;

Or. de

Tarkistus 751
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ’editorilla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka luo automatisoituja 
tiedonkäsittelyjärjestelmiä tai tietokantoja, 
joiden avulla rekisterinpitäjät ja 
henkilötietojen käsittelijät käsittelevät 
henkilötietoja, kyseisen henkilön 
laitteistot mukaan lukien;

Or. fr

Tarkistus 752
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ’sisäänrakennetulla tietosuojalla’
tietosuojaa, joka kattaa tekniikan koko 
elinkaaren alustavasta 
suunnitteluvaiheesta aina lopulliseen 
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hyödyntämis-, käyttö- ja 
hävittämisvaiheeseen;

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan sisäänrakennetun tietosuojan määritelmää, koska asetustekstissä käytetään tätä 
käsitettä.

Tarkistus 753
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) ’oletusarvoisella tietosuojalla’
palvelujen ja tuotteiden yksityisyyttä 
koskevien vaihtoehtojen määrittämistä 
siten, että ne täyttävät yleiset 
tietosuojavaatimukset, kuten avoimuutta, 
tietojen minimointia, tietojen 
käsittelytarkoituksen rajaamista, eheyttä, 
säilytysajan minimointia, mahdollisuutta 
ryhtyä toimenpiteisiin tai 
vastuuvelvollisuutta koskevat 
vaatimukset;

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että oletusarvoinen tietosuoja määritellään, koska asetustekstissä käytetään tätä 
käsitettä.

Tarkistus 754
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) ’kolmannella’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, julkista viranomaista, 
virastoa tai muuta elintä kuin 
rekisteröityä, rekisterinpitäjää, 
henkilötietojen käsittelijää tai 
henkilötietoja kahden viimeksi mainitun 
lukuun käsittelevää,

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 95/46 esitetty määritelmä.

Tarkistus 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) ’kolmannella’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, julkista viranomaista, 
virastoa tai muuta elintä kuin 
rekisteröityä, rekisterinpitäjää, 
henkilötietojen käsittelijää tai 
henkilötietoja kahden viimeksi mainitun 
lukuun käsittelevää,

Or. en

Tarkistus 756
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä (8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
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tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen; 
’suostumusta ilmaisevalla toimella’ mitä 
tahansa yksiselitteistä toimea, joka on 
valinnan tulos ja jonka toteuttaminen 
kokonaisuudessaan edellyttää välttämättä 
tietojen käsittelyä;

Or. en

Perustelu

’Suostumusta ilmaiseva toimi’ on liian epäselvä ilmaus, ja sitä on täsmennettävä.

Tarkistus 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn;

Or. en

Tarkistus 758
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä ja
tietoista tahdonilmaisua joko lausuman, 
toimen tai erityisen toiminnan muodossa,
joka suostumusta edellyttävään aikaan 
merkitsee asiayhteyden ja olosuhteiden 
kannalta rekisteröidyn suostumusta 
henkilötietojen käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 759
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua –
(”voluntatis declaratio”) – jolla 
rekisteröity ilmaisee erityisen, tietoisen ja 
yksiselitteisen suostumuksensa 
henkilötietojen käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8)’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, konkreettista ja 
tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity 
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn joko 
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käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

antamalla suostumusta ilmaisevan 
lausuman tai toteuttamalla selkeästi 
suostumusta ilmaisevan toimen; erityisesti
tietoyhteiskunnan palveluja koskeva 
rekisteröidyn suostumus voidaan hankkia 
myös sähköisesti;

Or. pl

Tarkistus 761
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen 
erityisen tavoitteen tai useiden 
yhteensopivien ja erottamattomien 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä ja
tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity 
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn;
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selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista suostumusta koskeva vaatimus tarjoaa rekisteröidylle 
riittävän suojan. On epäselvää, mitä rekisteröidyn suostumusta ilmaiseva lausuma tai 
selkeästi suostumusta ilmaiseva toimi merkitsevät käytännössä.

Tarkistus 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn yhtä tai useampaa tarkoin 
määriteltyä tarkoitusta varten joko 
antamalla suostumusta ilmaisevan 
lausuman tai toteuttamalla selkeästi 
suostumusta ilmaisevan toimen;

Or. en

Tarkistus 764
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä ja
tietoista sopimusta tai tahdonilmaisua, 
jolla rekisteröity hyväksyy 
henkilötietojensa käsittelyn joko antamalla 
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ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttamalla selkeästi suostumusta 
ilmaisevan toimen;

Or. en

Tarkistus 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn; vaikeneminen tai toimimatta 
jättäminen eivät sinänsä merkitse 
tietojenkäsittelyn hyväksymistä;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy 
henkilötietojensa käsittelyn joko antamalla 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttamalla selkeästi suostumusta 
ilmaisevan toimen;
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Or. es

Tarkistus 767
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua syytä olettaa, että henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyisi 
tietoturvaloukkaus.

Tarkistus 768
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Asetuksen päätavoitteena on yksilönsuoja, joten henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
määritelmän on oltava kapeampi.

Tarkistus 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 770
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ’henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella’
tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on 
vahingossa tapahtuva tai lainvastainen 
siirrettyjen, tallennettujen tai muuten 
käsiteltyjen henkilötietojen tuhoaminen, 
häviäminen, muuttaminen, luvaton 
luovuttaminen taikka saanti, kun tietoja ei 
ole muutettu sellaiseen muotoon, että ne 
eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin, ja kun tietoturvaloukkaus 
vaikuttaa tai on omiaan vaikuttamaan 
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merkittävän kielteisellä tavalla 
rekisteröidyn yksityisyyteen;

Or. en

Tarkistus 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 772
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia 
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’
nukleiinihappoanalyysin avulla saatuja 
tietoja tunnistetun tai tunnistettavissa 
olevan henkilön perinnöllisistä 
ominaisuuksista tai niiden muutoksista;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen geneettisten tietojen määritelmän pitäisi olla yhdenmukainen muissa 
teksteissä, käytettyjen määritelmien kanssa, kuten Yhdistyneiden kansakuntien 



AM\928599FI.doc 101/158 PE506.145v01-00

FI

kansainvälisessä julistuksessa ihmisen geneettisistä tiedoista käytetty ihmisen geneettisiä 
tietoja koskeva määritelmä. Tarkistus on neuvoston puheenjohtajavaltion 22. kesäkuuta 2012 
julkaistujen muutosehdotusten mukainen.

Tarkistus 773
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia 
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikkia 
henkilötietoja, jotka liittyvät yksilön 
perittyihin tai sikiöaikaisen kehityksen 
aikana syntyneisiin ominaisuuksiin, koska 
ne on saatu kyseisen henkilön biologisesta 
näytteestä analysoimalla, erityisesti 
kromosomien DNA:sta tai RNA:sta tai 
muusta vastaavia tietoja tarjoavasta 
tekijästä tehdyllä analyysilla;

Or. en

Perustelu

Määritelmää on täsmennettävä sen ymmärtämiseksi.

Tarkistus 774
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia 
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’
nukleiinihappoanalyysin avulla saatuja 
tietoja tunnistetun tai tunnistettavissa 
olevan henkilön perinnöllisistä 
ominaisuuksista tai niiden muutoksista;

Or. en
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Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia 
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ tietoja
tunnistetun tai tunnistettavissa olevan 
henkilön perinnöllisistä ominaisuuksista
tai niiden muutoksista;

Or. en

Perustelu

Kaikki geneettiset tiedot eivät sisällä riittävästi tietoa henkilön tunnistamiseksi. Ehdotettua 
geneettisten tietojen määritelmää on siis selvennettävä sen varmistamiseksi, että sillä 
tarkoitetaan ainoastaan henkilötietoja. Määritelmää on tarkistettava myös siten, että se liittyy 
erityisesti nukleiinihappoanalyysin avulla saatuihin tietoihin, jotta se on johdonmukainen 
muiden laajojen määritelmien kanssa. Tarkistus on neuvoston puheenjohtajavaltion 
22. kesäkuuta 2012 julkaistujen muutosehdotusten mukainen.

Tarkistus 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia 
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’
nukleiinihappoanalyysin avulla saatuja 
tietoja tunnistetun tai tunnistettavissa 
olevan henkilön perinnöllisistä 
ominaisuuksista tai niiden muutoksista;

Or. en
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Perustelu

Tässä asetuksessa käytetyn määritelmän pitäisi olla yhdenmukainen muissa teksteissä 
käytettyjen määritelmien kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisessä julistuksessa ihmisen geneettisistä tiedoista käytetty ihmisen geneettisiä 
tietoja koskeva määritelmä.

Tarkistus 777
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ geneettisten 
tutkimusten tai niiden puitteissa 
suoritettujen geneettisten analyysien 
avulla saatuja tietoja geneettisistä 
ominaisuuksista; geneettiset ominaisuudet 
ovat perittyä tai hedelmöityksessä tai 
ennen syntymää saatua ihmisestä peräisin 
olevaa perimää;

Or. de

Tarkistus 778
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
yksilön fyysisiin ja fysiologisiin 
ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen 
liittyviä tietoja, joiden perusteella yksilö 
voidaan tunnistaa, kuten kasvokuvia tai 
sormenjälkitietoja;

(11) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
yksilön fyysisiin ja fysiologisiin 
ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen 
liittyviä henkilötietoja, joiden perusteella 
yksilö voidaan tunnistaa, kuten kasvokuvia 
tai sormenjälkitietoja;

Or. en
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Perustelu

Kielellinen täsmennys.

Tarkistus 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
yksilön fyysisiin ja fysiologisiin 
ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen 
liittyviä tietoja, joiden perusteella yksilö 
voidaan tunnistaa, kuten kasvokuvia tai 
sormenjälkitietoja;

(11) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
yksilön fyysisiin ja fysiologisiin 
ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen 
liittyviä henkilötietoja, joiden perusteella 
yksilö voidaan tunnistaa, kuten kasvokuvia 
tai sormenjälkitietoja;

Or. en

Tarkistus 780
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(11) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
yksilön fyysisiin ja fysiologisiin 
ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen 
liittyviä tietoja, joiden perusteella yksilö 
voidaan tunnistaa, kuten kasvokuvia tai 
sormenjälkitietoja;

(11) ’biometrisillä tiedoilla. kaikkia yksilön 
fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai 
käyttäytymiseen liittyviä tietoja, joiden 
perusteella yksilö voidaan tunnistaa, kuten 
kasvokuvia tai sormenjälkitietoja, mutta ei 
nimikirjoituksia;

Or. de

Tarkistus 781
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’terveystiedoilla’ yksilön fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen tai hänelle 
annettuihin terveyspalveluihin liittyviä 
tietoja;

(12) ’terveystiedoilla’ yksilön fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen tai hänelle 
tarjottuihin terveyspalveluihin liittyviä 
henkilötietoja;

Or. en

Tarkistus 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’terveystiedoilla’ yksilön fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen tai hänelle 
annettuihin terveyspalveluihin liittyviä 
tietoja;

(12) ’terveystiedoilla’ yksilön fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen tai hänelle 
annettuihin terveyspalveluihin liittyviä 
henkilötietoja;

Or. en

Tarkistus 783
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’terveystiedoilla’ yksilön fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen tai hänelle 
annettuihin terveyspalveluihin liittyviä 
tietoja;

(12) ’terveystiedoilla’ yksilön fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen liittyviä tietoja;

Or. en
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Tarkistus 784
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; tapauksessa, jossa 
ei ole selvää, missä henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksia, edellytyksiä ja
keinoja koskevat tärkeimmät päätökset 
tehdään, ensisijaisesti tarkoitetaan 
rekisterinpitäjän pääkonttorin sijaintia;
jos päätöksiä henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksista, edellytyksistä ja keinoista ei 
tehdä unionissa, päätoimipaikka on paikka, 
jossa unioniin sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän toimintaan liittyvät 
tärkeimmät käsittelytoimet suoritetaan. 
Henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan 
olisi oltava sen keskushallinnon 
sijaintipaikka unionissa;

Or. en

Perustelu

Vastaa yritystä koskevien sitovien sääntöjen järjestelyjä.

Tarkistus 785
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
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henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen
käsittelijän päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa, ja 
jos sillä ei ole keskushallintoa unionissa, 
päätoimipaikka on paikka, jossa 
pääasiallinen käsittelytoiminta tapahtuu. 
Luonnollisten tai oikeushenkilöiden, 
julkisten viranomaisten, virastojen tai 
muiden elinten, jotka toimivat sekä 
rekisterinpitäjänä että henkilötietojen 
käsittelijänä, päätoimipaikka on paikka, 
jossa sen pääasiallisen tietojenkäsittelyn 
katsotaan tapahtuvan;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella esitetään tarpeellinen täsmennys päätoimipaikan määritelmään.

Tarkistus 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, 

(13) ’päätoimipaikalla’ paikkaa, jonka 
rekisterinpitäjä tai tietojen käsittelijä 
määrittää seuraavien avointen ja 
objektiivisten kriteerien avulla: yrityksen 
Euroopan-pääkonttorin sijainti tai 
ryhmän sen yrityksen sijainti, jonka 
tehtäväksi tietosuojatoimet on annettu, tai 
sellaisen yrityksen sijainti, joka voi 
(johdon ja hallinnon jne.) kannalta 
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jossa unioniin sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän toimintaan liittyvät 
tärkeimmät käsittelytoimet suoritetaan.
Henkilötietojen käsittelijän 
päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

parhaiten käsitellä ja panna täytäntöön 
tämän asetuksen mukaisia sääntöjä, tai 
paikka, jossa tehdään alueellisen ryhmän 
käsittelyn tarkoituksia koskevat 
tärkeimmät päätökset;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta. Näitä kriteerejä käytetään määritettäessä 
asianomaista tietosuojaviranomaista yrityksiä sitovia sääntöjä varten, joten ne ovat 
osoittautuneet toteuttamiskelpoisiksi.

Tarkistus 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Tärkeimpien 
käsittelytoimien määrittämisessä on 
otettava huomioon tosiasialliset tekijät, 
kuten palvelinten fyysinen sijainti, 
keskeisten käsittelytoimien keskittäminen 
tai yhden erityisen laitoksen määräävä 
vaikutus. Henkilötietojen käsittelijän 
päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

Or. en
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Tarkistus 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; Yritysryhmän 
tapauksessa päätoimipaikka on 
tietosuojatoimien osalta muihin ryhmän 
jäseniin määräävässä asemassa olevan 
yrityksen päätoimipaikka. Jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen 
käsittelijän osalta sovelletaan samoja 
sääntöjä. Rekisterinpitäjän ja 
tietojenkäsittelijän on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
nimeämänsä päätoimipaikka;

Or. en

Tarkistus 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 

13) ’päätoimipaikalla’ sekä
rekisterinpitäjän että henkilötietojen 
käsittelijän unionissa sijaitsevaa virallista 
toimipaikkaa vastaavaa paikkaa, jos 
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edellytyksiä ja keinoja koskevat
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, 
jossa unioniin sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän toimintaan liittyvät 
tärkeimmät käsittelytoimet suoritetaan. 
Henkilötietojen käsittelijän 
päätoimipaikan olisi oltava sen 
keskushallinnon sijaintipaikka unionissa;

kyseessä on paikka, jossa tehdään
tärkeimmät toimielimen, yrityksen tai 
yritysryhmän päätökset, tai muussa 
tapauksessa virallista toimipaikkaa;

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa käsite liitetään ajatukseen ”henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, edellytyksiä
ja keinoja koskevat tärkeimmät päätökset”. Tämä on ensinnäkin melko epävarma kriteeri ja 
toiseksi mainitut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ”tärkeimmät päätökset” liittyvät aina 
enemmän tai vähemmän jollakin tavoin yrityksen päätöksenteon hermokeskuksiin, minkä 
vuoksi on varmempaa käyttää yrityksen päätöksentekokeskusta koskevaa kriteeriä.

Tarkistus 790
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) ’toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella’
valvontaviranomaista, jolla on 
yksinomainen toimivalta valvoa 
rekisterinpitäjää 51 artiklan 2, 3 ja 
4 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) ’toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella’
valvontaviranomaista, jolla on 
yksinomainen toimivalta valvoa 
rekisterinpitäjää 51 artiklan 2, 3 ja 
4 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 792
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka 
rekisterinpitäjä on nimenomaisesti 
nimennyt toimimaan lukuunsa ja jonka 
puoleen valvontaviranomaiset ja muut 
elimet unionissa voivat kääntyä
rekisterinpitäjän sijasta, kun on kyse tähän 
asetukseen perustuvista rekisterinpitäjän 
velvollisuuksista;

(14) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka 
rekisterinpitäjä on nimenomaisesti 
nimennyt toimimaan lukuunsa, kun on 
kyse tähän asetukseen perustuvista 
rekisterinpitäjän velvollisuuksista;

Or. en

Perustelu

Edustaja toimii rekisterinpitäjän lukuun. Tämän vuoksi valvontaviranomaiseen nähden vastuu 
säilyy rekisterinpitäjällä.

Tarkistus 793
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka 
rekisterinpitäjä on nimenomaisesti 
nimennyt toimimaan lukuunsa ja jonka 
puoleen valvontaviranomaiset ja muut 
elimet unionissa voivat kääntyä
rekisterinpitäjän sijasta, kun on kyse tähän 
asetukseen perustuvista rekisterinpitäjän 
velvollisuuksista;

(14) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka 
rekisterinpitäjä on nimenomaisesti 
nimennyt toimimaan lukuunsa ja jonka 
puoleen toimivaltaiset
valvontaviranomaiset ja muut elimet 
unionissa kääntyvät rekisterinpitäjän 
sijasta, kun on kyse tähän asetukseen 
perustuvista rekisterinpitäjän 
velvollisuuksista;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka 
rekisterinpitäjä on nimenomaisesti 
nimennyt toimimaan lukuunsa ja jonka 
puoleen valvontaviranomaiset ja muut 
elimet unionissa voivat kääntyä 
rekisterinpitäjän sijasta, kun on kyse tähän 
asetukseen perustuvista rekisterinpitäjän 
velvollisuuksista;

(14) ’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka 
rekisterinpitäjä on nimenomaisesti 
nimennyt toimimaan lukuunsa 
rekisterinpitäjän puolesta, ja jonka 
puoleen toimivaltainen viranomainen 
kääntyy, kun on kyse tähän asetukseen 
perustuvista rekisterinpitäjän 
velvollisuuksista;

Or. en
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Tarkistus 795
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(17) ’yritystä koskevilla sitovilla 
säännöillä’ henkilötietojen suojelutoimia, 
joita jonkin jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut 
noudattamaan tehdessään henkilötietojen 
siirtoja tai siirtojen sarjoja yhdessä tai 
useammassa kolmannessa maassa 
sijaitsevalle rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle yritysryhmän 
sisällä;

(17) ’yritystä koskevilla sitovilla 
säännöillä’ henkilötietojen suojelutoimia, 
joita jonkin jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut 
noudattamaan tehdessään henkilötietojen 
siirtoja tai siirtojen sarjoja yhdessä tai 
useammassa kolmannessa maassa 
sijaitsevalle rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle yritysryhmän 
sisällä unionissa tai sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 796
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’lapsella’ alle 18-vuotiasta henkilöä; (18) ’lapsella’ alle 14-vuotiasta henkilöä;

Or. en

Perustelu

Esitetty 18 vuoden ikäraja ei vastaa todellisuutta jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

Tarkistus 797
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(18) ’lapsella’ alle 18-vuotiasta henkilöä; (18) ’lapsella’ alle 13-vuotiasta henkilöä;

Or. en

Tarkistus 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’lapsella’ alle 18-vuotiasta henkilöä; (18) ’lapsella’ alle 13-vuotiasta henkilöä;

Or. en

Perustelu

Tämän määritelmän seurauksena yhdessä säädöksessä annetaan kaksi erilaista 
ikämääritelmää, mutta siinä ei kuitenkaan selitä selkeästi kutakin ikäryhmää koskevia 
vaatimuksia ja olosuhteita. Asetuksen pitäisi sisältää vain yksi ja selkeä rajoitus, joka ei 
mahdollista missään tilanteessa alle 13-vuotiaan henkilön henkilötietojen käsittelyä ilman 
vanhempien lupaa riippumatta alasta, jolla tietoja käsitellään.

Tarkistus 799
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’lapsella’ alle 18-vuotiasta henkilöä; (18) ’alaikäisellä’ alle 18-vuotiasta 
henkilöä;

Or. en

Tarkistus 800
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) ’arkistopalveluilla’ viranomaisia, 
julkisia palveluja tai oikeushenkilöitä, 
joiden tärkeimpänä tehtävänä tai 
lakisääteisenä velvoitteena on unionin 
lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion 
lain nojalla kerätä, säilyttää ja luokitella 
arkistoja sekä levittää niitä koskevaa 
tietoa ja lisätä niiden arvoa yleisen edun 
nimissä ja erityisesti luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
oikeuksien perustelemiseksi tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten;

Or. fr

Perustelu

Tässä ehdotetaan arkistopalveluja koskevan määritelmän lisäämistä; niihin sovelletaan 
poikkeusjärjestelmää, koska ne ovat merkittävässä asemassa yksilöiden ja yhteiskunnan 
muistitiedon säilyttämisen kannalta.

Tarkistus 801
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(19) ’valvontaviranomaisella’ jäsenvaltion 
46 artiklan mukaisesti perustamaa 
viranomaista.

(19) ’valvontaviranomaisella’ jäsenvaltion 
46 artiklan mukaisesti perustamaa julkista 
elintä.

Or. de

Tarkistus 802
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(19) ’valvontaviranomaisella’ jäsenvaltion 
46 artiklan mukaisesti perustamaa 
viranomaista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 803
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’talousrikoksella’ rikoksia, jotka 
liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, 
laittomaan liiketoimintaan, terrorismiin, 
terrorismin rahoittamiseen, 
ihmiskauppaan, maahanmuuttajien 
salakuljetukseen, seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, huumekauppaan ja 
psykotrooppisten aineiden kauppaan, 
laittomaan asekauppaan, varastettujen 
tavaroiden kauppaan, korruptioon, 
lahjontaan, petoksiin, tuotteiden 
väärentämiseen ja piratismiin, 
ympäristörikoksiin, sieppauksiin, 
laittomaan pidättämiseen ja panttivankien 
ottamiseen, ryöstöihin, varkauksiin ja 
salakuljetukseen, sekä rikoksia, jotka 
liittyvät verotukseen, kiristykseen, 
väärentämiseen, piratismiin, 
sisäpiirikauppaan ja markkinoiden 
manipulointiin;

Or. en
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Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 804
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’tietosuojavastaavalla’ luonnollista 
tai oikeushenkilöä tai ammattilaisten 
ryhmää, joilla on tarvittava ammatillinen 
kokemus ja asiantuntemus tässä 
asetuksessa esitettyjen ja siitä seuraavien 
tehtävien toteuttamiseen, ja jotka 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on ottanut palvelukseensa tai 
nimennyt;

Or. en

Tarkistus 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’talousrikoksella’ rikoksia, jotka 
liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, 
laittomaan liiketoimintaan, terrorismiin, 
terrorismin rahoittamiseen, 
ihmiskauppaan, maahanmuuttajien 
salakuljetukseen, seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, huumekauppaan ja 
psykotrooppisten aineiden kauppaan, 
laittomaan asekauppaan, varastettujen 
tavaroiden kauppaan, korruptioon, 
lahjontaan, petoksiin, tuotteiden 
väärentämiseen ja piratismiin, 
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ympäristörikoksiin, sieppauksiin, 
laittomaan pidättämiseen ja panttivankien 
ottamiseen, ryöstöihin, varkauksiin ja 
salakuljetukseen, sekä rikoksia, jotka 
liittyvät verotukseen, kiristykseen, 
väärentämiseen, piratismiin, 
sisäpiirikauppaan ja markkinoiden 
manipulointiin;

Or. en

Tarkistus 806
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’pilvipalveluilla’ tietojenkäsittely-
tai tallentamispalveluiden tarjoamista 
sähköisen viestintäverkon jaettujen 
etäresurssien avulla;

Or. en

Tarkistus 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’suojaamisella’ tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä niiden 
jatkokäsittelyn rajoittamiseksi;

Or. de

Perustelu

Muun muassa 17 ja 19 artiklaan ehdotettujen tarkistusten vuoksi käsite on tarpeen määritellä.
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Tarkistus 808
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’tunnistettavuuden poistamisella’
henkilötietojen muuttamista siten, että 
mitään rekisteröityä koskevia tietoja ei 
enää voida yhdistää tiettyyn luonnolliseen 
henkilöön tai se voidaan tehdä vain 
käyttämällä kohtuuttoman paljon aikaa, 
kustannuksia ja työtä;

Or. de

Tarkistus 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ’virallisilla tilastotiedoilla’
määrällisiä ja laadullisia, aggregoituja ja 
edustavia tietoja, jotka kuvaavat 
kollektiivista ilmiötä tarkasteltavana 
olevassa perusjoukossa;

Or. es

Perustelu

Koska viralliset tilastotiedot ja vaaliluettelot on jätetty kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle, 
on nämä käsitteet määriteltävä, jotta niiden sisältö ja laajuus voidaan vahvistaa 
asianmukaisella tavalla. 

Tarkistus 810
Monika Hohlmeier
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) ’poistamisella’ tallennettujen 
henkilötietojen tunnistamattomaksi 
tekemistä;

Or. de

Perustelu

17 artiklan vuoksi tarvitaan poistamisen määritelmä.

Tarkistus 811
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) ’pseudonymisoinnilla’ nimen ja 
muiden tunnistamisen mahdollistavien
tekijöiden korvaamista tunnuksella, jotta 
rekisteröidyn tunnistaminen olisi 
mahdotonta tai huomattavan vaikeaa;

Or. de

Tarkistus 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) ’vaaliluettelolla’ äänioikeutettujen 
henkilöiden henkilötietoja ja 
asuinpaikkaa koskevia tietoja;
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Or. es

Perustelu

Koska viralliset tilastotiedot ja vaaliluettelot on jätetty kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle, 
on nämä käsitteet määriteltävä, jotta niiden sisältö ja laajuus voidaan vahvistaa 
asianmukaisella tavalla. 

Tarkistus 813
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) ’kolmannella osapuolella’
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
viranomaista, virastoa tai muuta elintä 
paitsi rekisteröityä, rekisterinpitäjää, 
henkilötietojen käsittelijää ja henkilöitä, 
joilla on oikeus käsitellä tietoja 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän välittömän vastuun alaisena;

Or. de

Tarkistus 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) ’tietoyhteiskunnan palveluilla’
erillisestä pyynnöstä etänä toimitettavia 
sähköisiä palveluja, joiksi luokitellaan 
lähetyspaikasta lähetetyt ja vastaanottajan 
tietoja elektronisesti käsittelevien ja 
säilyttävien (mukaan lukien digitaalinen 
pakkaaminen) laitteiden avulla 
vastaanottamat palvelut, joita lähetetään, 
siirretään ja vastaanotetaan kokonaan 
linjoja, radioyhteyttä, optisia tai muita 
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elektromagneettisia välineitä käyttäen.

Or. es

Perustelu

On tärkeää määritellä ”tietoyhteiskunnan palvelut”, jotta 8 artiklan 1 kohdan säännöstä 
voidaan soveltaa oikealla ja turvallisella tavalla.

Tarkistus 815
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen suhteen on noudatettava 
seuraavia vaatimuksia:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 816
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, 
oikeasuhteisesti ja rekisteröidyn kannalta 
läpinäkyvästi;

Or. en

Tarkistus 817
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, 
asianmukaisesti ja läpinäkyvästi;

Or. de

Tarkistus 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 819
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ne on kerättävä tiettyä nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla; jos 
jatkokäsittelyn tarkoitus on ristiriidassa 
sen tarkoituksen kanssa, jota varten 
henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
6 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa 
tarkoitettu peruste ja siinä on 
noudatettava kaikkia tämän asetuksen 
muita säännöksiä;
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Or. en

Tarkistus 820
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ne on kerättävä tiettyä nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla; 
tietojen jatkokäsittelyä 
terveystutkimukseen, 
historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
ei katsota yhteensopimattomaksi 81 tai 
83 artiklassa esitettyjen edellytysten 
osalta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.
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Tarkistus 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ne on kerättävä tiettyä nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla, ja 
niitä on käsiteltävä oikeassa suhteessa 
tarkoitukseen nähden 
(käsittelytarkoituksen rajoittaminen);

Or. en

Tarkistus 823
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ne on kerättävä tiettyä nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla; 
myöhempiä käsittelyjä, joita 
arkistopalvelut toteuttavat jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä noudattaen, pidetään 
yhteensopivina ja ne sisällytetään 
83 artiklan a kohdan kehykseen;

Or. fr

Perustelu

Tässä ehdotetaan sellaisia toimia koskevan alan selventämistä, joita toteutetaan erityisesti 
arkistoihin nähden niiden erityislaadun vuoksi, ja tarkoitetaan nimenomaan käsittelyitä, joita 
arkistopalvelut suorittavat jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä noudattaen.
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Tarkistus 824
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu 
täyttää käsittelemällä tietoja, joihin ei 
sisälly henkilötietoja;

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia eikä niitä saa olla liikaa
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään;

Or. en

Tarkistus 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja;

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia eivätkä ne saa olla liian laaja-
alaisia niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään; niitä saa käsitellä vain ja 
ainoastaan siltä osin kuin näitä tarkoituksia 
ei voitu täyttää käsittelemällä tietoja, joihin 
ei sisälly henkilötietoja;

Or. es

Tarkistus 826
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu 
täyttää käsittelemällä tietoja, joihin ei 
sisälly henkilötietoja;

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;

Or. de

Tarkistus 827
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 1 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja;

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja oikeassa suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja;

Or. it

Perustelu

Tietojen käsittely on suoritettava oikeasuhtaisesti ja siten, että rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden toimet voidaan toteuttaa täysimääräisesti.

Tarkistus 828
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

tarvittaessa päivitettyjä; on tehtävä kaikki 
mahdollinen sen varmistamiseksi, että 
käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset 
tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

Or. es

Tarkistus 831
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 832
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiallisia taikka tilastollisia 
tai tieteellisiä tarkoituksia varten 81 ja
83 artiklassa vahvistettujen sääntöjen ja 
edellytysten mukaisesti ja jos niiden 
säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan 
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arvioidaan säännöllisesti uudelleen; säännöllisesti uudelleen;

Or. en

Tarkistus 833
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen, sekä 
riidanratkaisutarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan terveyteen liittyvien syiden 
vuoksi 81 artiklan mukaisesti taikka 
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varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

historiallisia, tilastollisia tai tieteellisiä 
tarkoituksia varten 83 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten 
mukaisesti ja jos niiden säilyttämisen 
tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti 
uudelleen;

Or. en

Perustelu

Henkilötietoja olisi voitava säilyttää myös pidempiä ajanjaksoja terveyttä koskeviin 
tarkoituksiin 81 artiklassa esitettyjen edellytysten mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että 
rekisteröidylle voidaan tarjota asianmukaisinta hoitoa.

Tarkistus 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiallisia taikka tilastollisia 
tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
83 artiklassa vahvistettujen sääntöjen ja 
edellytysten mukaisesti ja jos niiden 
säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan 
säännöllisesti uudelleen;

Or. en

Tarkistus 836
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa tai 
erotettavissa muista ainoastaan niin kauan 
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn 
tarkoitusten toteuttamista varten; 
henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä 
aikoja, jos tietoja käsitellään ainoastaan 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten 83 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten 
mukaisesti ja jos niiden säilyttämisen 
tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti 
uudelleen;

Or. en

Tarkistus 837
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen ja 
teknisiä ja organisatorisia toimia 
toteutetaan niin, että tietojen saatavuus 
rajataan ainoastaan historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tarkoituksia varten;

Or. en
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Tarkistus 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
83 artiklan säännöksiin;

Or. es

Tarkistus 839
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja
kunnes ilmenee, että säilyttäminen ei ole 
enää tarpeen; henkilötietoja voidaan 
säilyttää pitempiä aikoja, kun 
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arkistopalvelut käsittelevät niitä 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä noudattaen 
83 artiklan a kohdassa vahvistettujen
edellytysten mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Tässä ehdotetaan sellaisia toimia koskevan alan selventämistä, joita toteutetaan erityisesti 
arkistoihin nähden ottaen huomioon niiden säilyttämisen kestoon liittyvän erityislaadun, ja 
tarkoitetaan nimenomaan käsittelyitä, joita arkistopalvelut suorittavat jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Tarkistus 840
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos lakisääteiset 
säilytysvelvoitteet tätä edellyttävät tai jos 
tietoja käsitellään ainoastaan 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten 83 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten 
mukaisesti ja jos niiden säilyttämisen 
tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti 
uudelleen;

Or. de

Tarkistus 841
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) ne on suojattava luvattomalta ja 
laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta 
tai vahingoittumiselta asianmukaisin 
teknisin tai organisatorisin toimin;

Or. en

Perustelu

Tämä on hyödyllinen lisäperiaate.

Tarkistus 842
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) asianmukaiset takeet on tarjottava, 
kun tietoja käsitellään ETA:n 
ulkopuolella. Käsittely on 
rekisterinpitäjän vastuulla;

Or. en

Perustelu

Tämä on hyödyllinen lisäperiaate.

Tarkistus 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja osoitettava jokaisen 

Poistetaan.
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käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu.

Or. es

Perustelu

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

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

Tarkistus 844
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja osoitettava jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu.

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on voitava 
varmistaa ja osoittaa käsittelytoimien
osalta, että tämän asetuksen säännöksiä on 
noudatettu.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelijän on pyydettäessä osoitettava säännösten 
noudattaminen.

Tarkistus 845
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja osoitettava jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu.

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja tarvittaessa osoitettava 
valvontaviranomaiselle, jolla on 
51 artiklan 2 kohdan perusteella 
toimivalta, että sen suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä on noudatettu 
tämän asetuksen säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 846
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja osoitettava jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu.

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja voitava osoittaa jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu;

Or. en

Tarkistus 847
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja osoitettava jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava jokaisen käsittelytoimen 
osalta, että tämän asetuksen säännöksiä on 
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asetuksen säännöksiä on noudatettu. noudatettu.

Or. de

Tarkistus 848
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan 
siltä osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu 
täyttää käsittelemällä tietoja, joihin ei 
sisälly henkilötietoja, esimerkiksi 
pseudonymisoituja tai anonymisoituja 
tietoja;

Or. de

Tarkistus 849
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietojen käsittely on 
järjestettävä ja suoritettava niin, että 
1 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden 
noudattaminen varmistetaan.

Or. en

Tarkistus 850
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Asiayhteyden huomioon ottaminen

Rekisterinpitäjän on yhteistyössä 
henkilötietojen käsittelijän kanssa 
toteutettava asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
henkilötietojen käsittelyn asiayhteyden 
huomioon ottamiseksi erityisesti kun:
a) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
tuotteiden tai palvelujen toimittamista 
varten;
b) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
yksinomaan petosten torjunnan 
yhteydessä tai on välttämätöntä verkon, 
tietoturvan ja siihen liittyvien palvelujen 
turvallisuuden takaamiseksi;
c) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
unionin rekisterinpitäjälle laissa tai 
asetuksessa tai lainvalvonnan yhteydessä 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi;
d) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
sisäisen kirjanpito- tai valvontatoimen tai 
yritysten välisen tiedonsiirron kaltaisen 
käsittelytoimen yhteydessä;
e) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
journalistisen, taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun yhteydessä;
f) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
historiantutkimuksen taikka tilastollisen 
tai tieteellisen tutkimuksen yhteydessä;
g) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
työsuhteen yhteydessä;
h) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
terveydenhoidon yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Samoilla henkilötiedoilla voi olla erilainen merkitys riippuen yhteydestä, jossa henkilötietoja 
käsitellään, ja käsittelyyn liittyvistä riskeistä. Rekisteröidyn osoitteen katoamisella on erilaiset 
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vaikutukset silloin, kun ne kadottaa vähittäiskauppias, joka on säilyttänyt osoitteen 
tavarantoimittamista varten, tai kun ne kadottaa syöpäasiantuntija, joka on säilyttänyt 
osoitteen laskuttamista varten.

Tarkistus 851
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Riskin huomioon ottaminen

Rekisterinpitäjän on toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimet ja menettelyt henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvien riskien huomioon 
ottamiseksi erityisesti kun:
a) käsitellään useamman kuin 
5000 rekisteröidyn henkilötietoja 
12 kuukauden ajanjakson aikana;
b) käsitellään 9.1 artiklassa tarkoitettuja 
erityisiä tietoryhmiä;
c) käsitellään lasten henkilötietoja;
d) ei käsitellä yksinomaan salanimellä 
julkaistuja tietoja;
e) käsittelytoimet voivat 
tietoturvaloukkauksen tapauksessa johtaa 
henkilötietovarkauteen tai jos niistä voi 
aiheutua taloudellista tai fyysistä haittaa 
tai huomattavan vakavaa nöyryytystä tai 
jos ne voivat vahingoittaa henkilön 
mainetta;
f) toteutetaan 4 artiklan 1 kohdan 
2 d alakohdassa (uusi) tarkoitettua 
järjestelmällistä ja kattavaa arviointia;
g) käsitellään sukupuolielämää, terveyttä, 
rotua ja etnistä alkuperää tai 
terveydenhoidon antamista, 
epidemiologisia tutkimuksia tai 
mielisairauksia tai tartuntatauteja 
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koskevia selvityksiä koskevia tietoja, jos 
tarkoituksena on toteuttaa tiettyjä 
yksilöitä koskevia toimenpiteitä tai tehdä 
heitä koskevia päätöksiä suuressa 
mittakaavassa;
h) valvotaan yleisölle avoimia alueita, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;
i) käsitellään geneettisiä tai biometrisiä 
tietoja koskevia henkilötietoja suuren 
mittakaavan rekisteröintijärjestelmissä;
j) käsittelytoimia varten vaaditaan 
valvontaviranomaisen kuulemista 
34 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Samoilla henkilötiedoilla voi olla erilainen merkitys riippuen yhteydestä, jossa henkilötietoja 
käsitellään, ja käsittelyyn liittyvistä riskeistä. Rekisteröidyn osoitteen katoamisella on erilaiset 
vaikutukset silloin, kun ne kadottaa vähittäiskauppias, joka on säilyttänyt osoitteen 
tavarantoimittamista varten, tai kun ne kadottaa syöpäasiantuntija, joka on säilyttänyt 
osoitteen laskuttamista varten.

Tarkistus 852
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Käsittely, joka ei mahdollista suoraa 

tunnistamista
1. Jos rekisterinpitäjä ei pysty suoraan 
tunnistamaan luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta 
hankkia lisätietoja rekisteröidyn suoraa 
tunnistamista varten, jos tämä olisi 
tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
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jotakin tämän asetuksen säännöstä.
2. Jos rekisterinpitäjä ei pysty 
noudattamaan tämän asetuksen 
säännöksiä koska rekisterinpitäjän 
käsittelemät tiedot eivät mahdollista 
luonnollisen henkilön suoraa 
tunnistamista, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta noudattaa tämän asetuksen 
kyseistä säännöstä.

Or. en

Perustelu

Siirretään tähän 10 artikla, jota täsmennetään muun muassa salanimellä julkaistujen tietojen 
käsittelyn edistämiseksi.

Tarkistus 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistarkoitusta varten;

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä 
erityistarkoitusta varten;

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn on tiedettävä ja ymmärrettävä, mille antaa suostumuksensa. Suostumus on 
annettava vain yhteen erityistarkoitukseen.

Tarkistus 854
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistarkoitusta varten;

a) rekisteröity on antanut nimenomaisen ja 
tietoisen suostumuksensa henkilötietojensa 
käsittelyyn vapaaehtoisesti ja tietoisesti 
yhtä tai useampaa erityistarkoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistarkoitusta varten;

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistarkoitusta varten 
7 artiklassa kuvatulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 856
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen sellaisen 
sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa 
rekisteröity on osapuolena, tai sopimusta 
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 
rekisteröidyn pyynnöstä;

b) käsittely on tarpeen sellaisen 
sopimuksen tai sellaisten kollektiivisten 
sopimusten, kuten yleisten ja 
yrityskohtaisten työehtosopimusten,
täytäntöön panemiseksi tai toteuttamiseksi, 
jossa rekisteröity on osapuolena, tai 
sopimusta edeltävien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

Or. en
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Perustelu

Kollektiiviset sopimukset vastaavat Saksassa kansallista lainsäädäntöä, joten nekin voivat 
olla tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden perusteena.

Tarkistus 857
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
unionin lainsäädäntöön tai jäsenvaltion 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan
lakisääteisen tai sopimusperusteisen
velvoitteen, kansallisten tai 
kansainvälisten sääntelynäkökohtien, 
ohjauksen tai alan käytännesääntöjen
noudattamiseksi tai valvontavaatimusta 
koskevan luvan saamiseksi mukaan 
lukien valvontaviranomaisten 
vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Osittain lainattu ITRE-valiokunnan lausunnosta. Olisi varmistettava, että kansallinen 
rahoitusalan sääntely tai käytännesäännöt sisältyvät tähän.

Tarkistus 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely toteutetaan yksinomaan 
5 a artiklan 2, 3 tai 6 kohdassa 
tarkoitetussa yhteydessä tai 83 artiklan 
mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Artiklaa tarkistetaan 5 a (uusi) ja 5 b (uusi) artiklassa esitettyjen asiayhteyttä ja riskejä 
koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen, kansallisten tai 
kansainvälisten sääntelynäkökohtien, 
ohjauksen tai alan käytännesääntöjen
noudattamiseksi mukaan lukien 
valvontaviranomaisten vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että kansallinen rahoitusalan sääntely tai käytännesäännöt sisältyvät 
tähän.

Tarkistus 860
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
sen yritysryhmän, jonka jäsen 
rekisterinpitäjä on, tai toisen sen jäsenen
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeuksien käyttämisen tai lakiin 
perustuvan velvoitteen noudattamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 862
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen tai kansallisten 
tai kansainvälisten sääntelynäkökohtien 
tai alan käytännesääntöjen
noudattamiseksi;

Or. en

Perustelu

Rahoitusalan ja muiden alojen sääntelyvaatimusten noudattamisen on oltava perusteltu syy 
tietojen käsittelylle.

Tarkistus 863
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän c) käsittely on tarpeen unionin 
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lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; lainsäädäntöön tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöön sisältyvän rekisterinpitäjän 
oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

Or. de

Perustelu

Tämä vastaa direktiivin 95/46/EY 7 artiklan c alakohdan sanamuotoa sekä englanninkielistä 
versiota (”legal obligation”). Henkilötietojen käsittelyä koskevien velvoitteiden rajoittaminen 
”lakisääteisiin” on liian kapea-alaista. Tarkistus on tarpeen, jotta selvennetään, että 
tällainen velvoite voi perustua sekä unionin että jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin.

Tarkistus 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän, 
yritysryhmän, jonka jäsen rekisterinpitäjä 
on, tai yritysryhmän muiden jäsenien
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 865
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) rekisterinpitäjää koskeva laki tai muu 
säädös velvoittaa käsittelyyn tai sallii sen;

Or. de

Tarkistus 866
Salvatore Iacolino



PE506.145v01-00 148/158 AM\928599FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
mukaan lukien turvallisuuden taikka 
rikoksien torjumisen tai selvittämisen 
vuoksi toteutettavat toimenpiteet;

Or. it

Perustelu

Tällä tarkoituksella pyritään selventämään tarvetta sisällyttää luvalliseen tietojen käsittelyyn 
myös turvallisuutta ja rikoksien torjumista koskevat toimenpiteet.

Tarkistus 867
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietojen käsittely on tarpeen verkko-
ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietojen käsittely on tarpeen verkko-
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ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella sisällytetään johdanto-osan 39 kappaleessa määritellyt takeet 
selkeyttämällä oikeudellisesti sitovassa artiklassa, että tietojen käsittelyä verkko- ja 
tietoturvallisuutta varten pidetään lainmukaisena käsittelynä.

Tarkistus 869
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämistä varten;

e) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle tai kolmannelle 
osapuolelle, jolle tiedot luovutetaan,
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä 
varten;

Or. en

Tarkistus 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämistä varten;

e) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle tai kolmannelle 
osapuolelle, jolle tiedot luovutetaan,
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä 
varten,

Or. en
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Tarkistus 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämistä varten;

e) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle tai kolmannelle 
osapuolelle, jolle tiedot luovutetaan,
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä 
varten,

Or. en

Tarkistus 872
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

1 kohdan f alakohta korvataan ”oikeutettujen etujen” paljon selkeämmillä ohjeilla uusissa 
1 a, 1 b ja 1 c kohdissa. Katso asiaan liittyvä 6 artiklan 1 a kohtaan, 1 b kohtaan sekä 
1 c kohtaan tehty tarkistus. Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan 
rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin perustuvan tietojen käsittelyn oikeusvarmuus. 
6 artiklan 5 kohdan vastaava delegoitu säädös poistetaan, sillä se ei olisi vastannut lain 
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olennaista sisältöä.

Tarkistus 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
yhden tai useamman kolmannen 
osapuolen, jolle henkilötiedot 
luovutetaan, oikeutetun edun ja 
rekisteröidyn suhteeseen 
rekisterinpitäjään perustuvan oikeutetun 
odotuksen toteuttamiseksi ottaen 
huomioon rekisterinpitäjän edut tai 
oikeudet ja vapaudet elinkeinovapauden 
osalta sekä henkilötietojen suojaa 
tarvitsevat rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos 
rekisteröity on lapsi. Tätä ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Jotta oikeutettuja etuja voidaan käyttää henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana, 
rekisterinpitäjän on otettava huomioon rekisteröidyn oikeutetut odotukset ja rekisteröityjen on 
tunnustettava rekisterinpitäjän oikeus elinkeinovapauteen.

Tarkistus 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
yhden tai useamman kolmannen 
osapuolen, jolle henkilötiedot 
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henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

luovutetaan, oikeutetun edun ja 
rekisteröidyn suhteeseen 
rekisterinpitäjään perustuvan oikeutetun 
odotuksen toteuttamiseksi ottaen 
huomioon rekisterinpitäjän edut tai 
oikeudet ja vapaudet elinkeinovapauden 
osalta sekä henkilötietojen suojaa 
tarvitsevat rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos 
rekisteröity on lapsi. Tätä ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsittelyn kolmansien osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi on oltava 
mahdollista direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Esimerkiksi kolmansien osapuolten osoitteiden 
käyttäminen on erityisen tärkeää uusien asiakkaiden saamiseksi.

Tarkistus 875
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät
henkilötietojen suojaa tarvitsevat
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) edellä a–e kohtia ei sovelleta, mutta 
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
vallitsevan oikeutetun edun toteuttamiseksi 
ja tämä etu syrjäyttää rekisteröidyn edut 
tai perusoikeudet ja -vapaudet. Tätä ei 
sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu oikeutetun edun määritelmä on sinällään liian laaja. Syrjäyttävien etujen on oltava 
henkilötietojen käsittelyn toissijainen peruste, jos muita perusteita ei voida soveltaa.
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Tarkistus 876
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, kuten 
rikoksen paljastamiseksi tai rikoksen, 
petoksen, tappion tai haitan 
ehkäisemiseksi tai rekisteröidyn palvelun 
tehokasta toimitusta koskevan oikeutetun 
odotuksen täyttämiseksi, paitsi milloin 
tämän edun syrjäyttävät henkilötietojen 
suojaa tarvitsevat rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos 
rekisteröity on lapsi. Tätä ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tällä korostetaan oikeutettujen etujen erityistä merkitystä ja otetaan käyttöön oikeutettujen 
odotusten käsite.

Tarkistus 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, tämän 
rajoittamatta henkilötietojen suojaa 
tarvitsevan rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti 
jos rekisteröity on lapsi ja erityisesti 
silloin, kun kyseessä on
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jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

– omien ja vastaavien tuotteiden ja 
palvelujen suoramarkkinointi, 
– rekisterinpitäjän tai kolmannen 
osapuolen, jonka nimissä rekisterinpitäjä 
toimii suhteessa rekisteröityyn, 
vaatimusten täytäntöönpano tai 
rekisteröidyn rekisterinpitäjälle 
aiheuttaman vahingon ehkäiseminen tai 
rajoittaminen.
Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
tämän puolesta toimivan tai 
henkilötietojen käsittelijän tai yhden tai 
useamman kolmannen osapuolen, jonka 
eduksi tietoja käsitellään, oikeutetun edun 
toteuttamiseksi, myös tietoturvasyistä,
paitsi milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, kuten esimerkiksi tilanteessa, 
jossa käsitellään lapsen henkilötietoja. 
Rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet eivät syrjäytä tietojenkäsittelyä, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Lainaus ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 879
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Oikeutettuja etuja voidaan soveltaa 
henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena 
perustana vain rajallisesti siinä määrin 
kuin on ehdottomasti tarpeen oikeutetun 
edun tarkoituksen kannalta ja kun 
kyseistä tarkoitusta varten ei ole muita 
oikeudellisia perusteita. Tässä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
nimenomaisesti ja erikseen ilmoitettava 
tästä rekisteröidylle. Rekisterinpitäjän on 
myös julkaistava syynsä sille, että sen etu 
syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

Or. en

Tarkistus 880
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
rekisterinpitäjien tai yhden tai useamman 
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milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

kolmannen osapuolen, jolle henkilötiedot 
luovutetaan, oikeutetun edun 
toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän edun 
syrjäyttävät henkilötietojen suojaa 
tarvitsevat rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos 
rekisteröity on lapsi.

Or. en

Tarkistus 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) mikäli mitään 1 kohdassa mainituista 
oikeudellisista perusteista henkilötietojen 
käsittelylle ei sovelleta, henkilötietojen
käsittely on lainmukaista siltä osin kuin se
on tarpeen ja oikeasuhteista
rekisterinpitäjän tarkkaan määritetyn
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edut syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa edellyttävät 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet. Tässä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle nimenomaisesti ja erikseen 
henkilötietojen käsittelystä sekä 
kerrottava mahdollisuudesta hakea 
muutosta valvontaviranomaisen kautta. 
Rekisterinpitäjän on myös julkaistava 
syynsä sille, että sen etu syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet. Tätä kohtaa ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
henkilötiedot vastaanottavan kolmannen 
osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, 
paitsi milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Näin voidaan selventää säännöstä ja välttää erehdyksiä tai epävarmuutta.

Tarkistus 883
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta − f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän taikka
kolmannen osapuolen, jolle tiedot 
luovutetaan muuta kuin niiden välitystä 
varten, oikeutetun edun toteuttamiseksi, 
paitsi milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. it

Perustelu

Tietojen käsittelyn luvallisuus olisi ulotettava myös henkilötietojen käsittelijöihin tai 
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kolmanteen osapuoleen, jolle tiedot luovutetaan muuta kuin niiden välitystä varten. Tällä 
saatetaan tasapainoon rekisteröityjen oikeudet ja tiettyjen palveluntarjoajien turvallisuutta 
koskevat tarpeet.

Tarkistus 884
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
käsittelyyn oikeutetun kolmannen 
osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, 
paitsi milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet. Tätä ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 1 kohta f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin rekisteröidyn henkilötietojen 
erityinen, perusoikeuksiin ja -vapauksiin 
liittyvän luonteen suojaustarve syrjäyttää 
sen. Tämä koskee erityisesti rekisteröityä, 
joka on lapsi. Tätä ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä. 
Säännöstä voi olla soveltamatta myös 
yhden tai useamman muun tässä 
kohdassa mainitun perusteen nojalla.

Or. pl


