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Tarkistus 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely on tarpeen, jotta 
varmistetaan verkon tai tietojärjestelmän 
kyky suojautua onnettomuuksilta tai 
laittomilta taikka ilkivaltaisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai 
siirrettyjen tietojen ja muiden verkoissa ja 
tietojärjestelmissä tarjottujen tai 
välitettävien palvelujen saatavuuden, 
aitouden, eheyden tai 
luottamuksellisuuden;

Or. en

Perustelu

Tietoturvallisuutta on tarkasteltava olennaisena osana tietosuojaa. Tästä syystä tietojen 
käsittelyä on pidettävä lainmukaisena, mikäli se on tarpeen tietoturvallisuuden kannalta.

Tarkistus 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely rajoittuu salanimellä 
julkaistuun tietoon ja palvelun 
vastaanottajalla on 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä;

Or. en
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Tarkistus 888
Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely on tarpeen, jotta 
varmistetaan tieto- ja 
viestintäjärjestelmän käytettävyys, 
luotettavuus, luottamuksellisuus ja 
turvallisuus, erityisesti, mikäli se on 
tarpeen rekisterinpitäjän vapauttamiseksi 
velvoitteista, jotka perustuvat lakiin, 
sopimukseen tai sisäiseen politiikkaan, 
joiden tarkoituksena on mainittujen 
velvoitteiden täyttäminen;

Or. en

Tarkistus 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely on tarpeen johtuen 
työmarkkinaosapuolia koskevista 
kansallisista käytännöistä, jotka liittyvät 
työehtosopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

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

f a) tiedot on kerätty julkisista 
rekistereistä, luetteloista tai asiakirjoista, 
jotka ovat kaikkien käytettävissä;

Or. en

Perustelu

Otettu IMCO-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 891
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely on tarpeen yleisen 
turvallisuuden, yksittäisen henkilön 
hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden 
nimissä perusoikeuksia ja -vapauksia 
noudattaen; 

Or. en

Tarkistus 892
Monika Hohlmeier

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tietojenkäsittely rajoittuu siihen, mikä 
on ehdottoman välttämätöntä, jotta 
voidaan varmistaa verkko- ja 
tietoturvallisuus eli verkon tai 
tietojärjestelmän kyky suojautua tietyllä 
varmuudella onnettomuuksilta tai 
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laittomilta taikka ilkivaltaisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai 
siirrettävien tietojen ja niihin liittyvien, 
verkoissa ja tietojärjestelmissä tarjottujen 
tai välitettävien palvelujen saatavuuden, 
aitouden, eheyden ja 
luottamuksellisuuden;

Or. de

Perustelu

Tietoturva edellyttää eräiden tietojen käsittelyä henkilötietojen suojelemiseksi. Määritelmän 
mukaan kaikkia tietoja olisi pidettävä henkilötietoina, ja siksi on tarpeen luokitella tietoturva 
oikeutetuksi eduksi, joka oikeuttaa eräiden tietojen käsittelyn ja jota sovelletaan laaja-
alaisesti koko asetuksessa. Tietoturva on yksi rekisterinpitäjän velvollisuuksien kulmakivistä 
(30 ja 31 artikla) ja se tunnustetaan oikeutetuksi eduksi myös johdanto-osan 39 kappaleessa.

Tarkistus 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely on tarpeen työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten ja työntekijöiden 
tietojen käsittelyjärjestelmien 
toteuttamista, päivittämistä, parantamista 
ja muuttamista varten, mukaan lukien 
tekniset turvajärjestelmät, joiden 
tarkoituksena on suojata työntekijöiden 
tietoja kolmansien osapuolien 
luvattomalta käytöltä esimerkiksi tietojen 
muuttamisen, viruksien ja 
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haittaohjelmien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 894
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) käsittely on tarpeen petosten 
havaitsemiseksi ja torjumiseksi asiassa 
sovellettavien varainhoitoa koskevien 
säännösten taikka alan tai 
ammattikunnan vahvistettujen 
käytännesääntöjen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Otettu IMCO-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) tiedot on kerätty julkisista 
rekistereistä, luetteloista tai asiakirjoista, 
jotka ovat kaikkien käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 896
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) käsittely on tarpeen henkilötietojen 
suojaamiseksi salanimellä tai 
tunnistettavuuden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) käsittely rajoittuu salanimellä 
julkaistuun tietoon, mikäli rekisteröityä 
suojataan asianmukaisesti ja palvelun 
vastaanottajalla on 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä;

Or. en
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Tarkistus 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

f d) käsittely on tarpeen, jotta 
varmistetaan verkon tai tietojärjestelmän 
kyky suojautua onnettomuuksilta tai 
laittomilta taikka ilkivaltaisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai 
siirrettyjen tietojen ja muiden verkoissa ja 
tietojärjestelmissä tarjottujen tai 
välitettävien palvelujen saatavuuden, 
aitouden, eheyden tai
luottamuksellisuuden;

Or. en

Tarkistus 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komission teksti Tarkistus

f d) käsittely on tarpeen henkilötietojen 
tunnistettavuuden poistamiseksi tai 
suojaamiseksi salanimellä;

Or. en

Tarkistus 901
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f e) käsittely on tarpeen yritysryhmien 
lainmukaisten sisäisten tarkoituksien 
vuoksi ja mikäli kyseisten rekisteröityjen 
edut otetaan riittävästi huomioon 
sisäisissä tietosuojamääräyksissä tai 
vastaavissa käytännesäännöissä, joihin 
viitataan 38 artiklan c kohdassa;

Or. en

Tarkistus 902
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan tietosuojaneuvoston 
tehtävänä on täsmentää, milloin käsittely 
on perusteltua rekisterinpitäjän 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten 
1 kohdassa todetaan, ja mikäli 
rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet 
syrjäyttävät rekisterinpitäjän oikeutetut 
edut.

Or. en

Tarkistus 903
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli mitään 1 kohdassa mainituista 
oikeudellisista perusteista henkilötietojen 
käsittelylle ei sovelleta, henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista siltä osin kuin 



AM\928600FI.doc 11/165 PE506.146v01-00

FI

se on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun 
edun toteuttamiseksi, paitsi milloin nämä 
edut syrjäyttävät henkilötietojen suojaa 
edellyttävät rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet. Tässä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
nimenomaisesti ja erikseen ilmoitettava 
rekisteröidylle tietojen käsittelystä 
14 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Rekisterinpitäjän on myös julkaistava 
syyt, joiden vuoksi se katsoo, että sen etu 
syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet. Tätä kohtaa 
ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan esittelijän tarkistus 100 ja siinä selvennetään, että oikeutettuihin 
etuihin perustuvasta tietojenkäsittelystä tiedotetaan yhdessä rekisteröidylle annettavien 
yleisten tietojen kanssa, jotta vältetään moninkertaiset erilliset viestit sekä rekisterinpitäjän 
että rekisteröidyn kannalta.

Tarkistus 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Salanimellä suojattujen tietojen 
käsittely on lainmukaista.

Or. en

Perustelu

Lainmukaisuuden edellytyksien täsmentäminen, jotta edistetään salanimellä suojattujen 
tietojen käsittelyä.
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Tarkistus 905
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietojen käsittely 
erityistarkoituksia varten voi perustua 
rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin 
ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään 
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisista 
perusteista, joihin viitataan 1 kohdassa, ei 
sovelleta. Tässä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on nimenomaisesti ja 
erikseen ilmoitettava rekisteröidylle 
tietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjän on 
julkaistava syyt, joiden vuoksi se katsoo, 
että sen etu syrjäyttää rekisteröidyn edut 
tai perusoikeudet ja -vapaudet. Tätä 
kohtaa ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensisijaisia oikeutettuja etuja, jotka 
syrjäyttävät rekisteröityjen edut 1 kohdan 
f alakohdan mukaisesti, ovat yleensä:
a) rekisterinpitäjän perusoikeuksien 
suojelu
b) kolmansien osapuolien 
perusoikeuksien suojelu, mikäli 
rekisterinpitäjä on lain mukaan 
velvollinen suojaamaan niiden etuja
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c) lainmukaisten oikeuksien laatiminen, 
esittäminen tai puolustaminen
d) ilmaisunvapauden käyttäminen 
80 artiklan kehyksessä
e) historiantutkimus taikka tilastolliset tai 
tieteelliset tutkimustarkoitukset 
83 artiklan kehyksessä.

Or. en

Perustelu

Luettelo käsittelytoimista, jotka syrjäyttävät rekisteröityjen edut jäsenvaltioiden voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet ainoastaan, 
mikäli
a) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
osana sananvapautta, tiedotusvälineiden 
vapautta tai taiteen vapautta koskevan 
oikeuden käyttämistä unionin tai 
kansallisen lainsäädännön asettamissa 
rajoissa
b) henkilötietojen käsittely on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista 
rekisterinpitäjän tai sellaisten kolmansien 
osapuolten, joiden puolesta 
rekisterinpitäjä toimii, esittämien tiettyyn 
tunnistettuun rekisteröityyn kohdistuvien 
oikeusvaatimusten täytäntöön 
panemiseksi tai rekisteröidyn 
rekisterinpitäjälle aiheuttaman vahingon 
ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli 
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nämä oikeusvaatimukset eivät ole 
ilmeisen kohtuuttomia
c) henkilötietojen käsittely suoritetaan 
ammatillisissa yritysten välisissä suhteissa 
ja tiedot on kerätty tätä tarkoitusta varten 
olevasta rekisteristä; lisäksi käsittely 
rajoittuu yritysten välisiin suhteisiin, 
joissa tiedot alun perin kerättiin
d) henkilötietojen käsittely on 
välttämätöntä sellaisten rekisteröityjen 
voittoja tavoittelemattomien yhdistysten, 
säätiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen 
lahjoitusten keräämistä varten, joiden on 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella tunnustettu toimivan yleisen 
edun hyväksi.

Or. en

Tarkistus 908
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 1 a kohdassa tarkoitetut 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
syrjäyttävät pääsääntöisesti ja esimerkiksi 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, mikäli
a) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
osana sananvapautta, tiedotusvälineiden 
vapautta tai taiteen vapautta koskevan 
oikeuden käyttämistä unionin tai 
kansallisen lainsäädännön asettamissa 
rajoissa
b) henkilötietojen käsittely on 
välttämätöntä rekisterinpitäjän tai 
sellaisten kolmansien osapuolten, joiden 
puolesta rekisterinpitäjä toimii, esittämien 
tiettyyn tunnistettuun rekisteröityyn 
kohdistuvien oikeusvaatimusten 
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täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn 
rekisterinpitäjälle aiheuttaman vahingon 
ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi
c) rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot rekisterinpitäjälle 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun oikeudellisen 
perusteen nojalla ja henkilötietoja 
käsitellään rekisteröidyn omien tai 
vastaavien tuotteiden ja palveluiden 
suoramarkkinointia varten eikä tietoja 
siirretä ja rekisterinpitäjän tiedot ovat 
selkeästi rekisteröidyn saatavilla
d) henkilötietojen käsittely suoritetaan 
ammatillisissa yritysten välisissä suhteissa 
ja tiedot on kerätty tätä tarkoitusta varten 
olevasta rekisteristä
e) henkilötietojen käsittely on 
välttämätöntä sellaisten rekisteröityjen 
voittoja tavoittelemattomien yhdistysten, 
säätiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen 
lahjoitusten keräämistä varten, joiden on 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella tunnustettu toimivan yleisen 
edun hyväksi.

Or. en

Perustelu

Korvaa esittelijän tarkistuksen 101 johdantokappaleen; tarkistuksessa selvennetään, että 
luettelo ei ole tyhjentävä, lisäämällä tekstiin sana "esimerkiksi".

Tarkistus 909
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Seuraavien rekisterinpitäjän etujen 
oletetaan olevan oikeutettuja:
a) henkilötietojen käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle tai, 
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poikkeustapauksissa, kolmansille 
osapuolille aiheutuneiden vahinkojen 
torjumiseksi tai rajoittamiseksi
b) rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot rekisterinpitäjälle 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun oikeudellisen 
perusteen nojalla ja henkilötietoja 
käsitellään rekisteröidyn omien tai 
vastaavien tuotteiden ja palveluiden 
suoramarkkinointia varten eikä tietoja 
siirretä ja rekisterinpitäjän tiedot ovat 
selkeästi rekisteröidyn saatavilla.

Or. en

Tarkistus 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ensisijaisia oikeutettuja etuja, jotka 
syrjäyttävät rekisteröityjen edut 1 kohdan 
f alakohdan mukaisesti, eivät yleensä ole:
a) luottokelpoisuuden arviointi
b) suoramarkkinointi
c) käsittely ainoastaan taloudellisen 
lisähyödyn saavuttamiseksi 
sopimussuhteessa
d) käsittely, jota rekisteröity ei voi 
kohtuullisesti edellyttää tai josta aiheutuu 
merkittävää haittaa.

Or. en

Perustelu

Havainnollinen luettelo käsittelytoimista, jotka eivät täytä "ensisijaisten oikeutettujen etujen" 
määritelmää mutta jotka voidaan hyväksyä muilla perusteilla (esimerkiksi suostumuksen tai 
sopimuksien välityksellä).
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Tarkistus 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 1 kohdan f kohdassa tarkoitetut 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet syrjäyttävät pääsääntöisesti 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, mikäli
a) käsittely saattaa aiheuttaa 
rekisteröidylle vakavan vahingon riskin
b) käsittely koskee 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä, 
sijaintitietoja tai biometrisiä tietoja
c) henkilötietoja käsitellään profiloinnin 
yhteydessä
d) henkilötiedot asetetaan laajan 
henkilöryhmän saataville tai suurta 
määrää rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja käsitellään, 
yhteensovitetaan tai yhdistetään muiden 
tietojen kanssa
e) henkilötietojen käsittely saattaa 
vaikuttaa rekisteröityyn haitallisesti 
erityisesti, koska se voi johtaa 
kunnianloukkaukseen tai syrjintään tai
f) rekisteröity on lapsi.

Or. en

Tarkistus 912
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Mikäli rekisterinpitäjä tai hänen 
edustajansa aikoo käsitellä henkilötietoja 
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6 artiklan 1 kohdan perusteella, hänen on 
annettava ilmoitus VI luvussa 
tarkoitetulle valvontaviranomaiselle 
ennen käsittelytoimen toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 913
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 1 a kohdassa tarkoitetut rekisteröidyn 
edut tai perusoikeudet ja -vapaudet 
syrjäyttävät pääsääntöisesti ja esimerkiksi 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, mikäli
a) käsittely aiheuttaa rekisteröidylle 
vakavan vahingon riskin
b) käsittely koskee 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä, 
sijaintitietoja tai biometrisiä tietoja
c) rekisteröity voi tiedonkäsittely-yhteyden 
perusteella kohtuudella olettaa, että 
hänen henkilötietojaan käsitellään vain 
nimenomaista tarkoitusta varten tai 
käsitellään luottamuksellisesti, paitsi jos 
kyseiselle rekisteröidylle on 
nimenomaisesti ja erikseen ilmoitettu 
hänen henkilötietojensa käytöstä muihin 
tarkoitukseen kuin palvelun 
suorittamiseen
d) henkilötietoja käsitellään profiloinnin 
yhteydessä
e) henkilötiedot asetetaan laajan 
henkilöryhmän saataville tai suurta 
määrää rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai yhdistetään 
muiden tietojen kanssa
f) henkilötietojen käsittely saattaa 
vaikuttaa rekisteröityyn haitallisesti 
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erityisesti, koska se voi johtaa 
kunnianloukkaukseen tai syrjintään tai
g) rekisteröity on lapsi.

Or. en

Perustelu

Korvaa esittelijän tarkistuksen 102 johdantokappaleen; tarkistuksessa selvennetään, että 
luettelo ei ole tyhjentävä, lisäämällä tekstiin sana "esimerkiksi".

Tarkistus 914
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen 
on oltava tasapainossa rekisteröidyn 
etuihin tai perusoikeuksiin ja -vapauksiin 
nähden. Näiden perusoikeuksien ja etujen 
oletetaan syrjäyttävän rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, mikäli
a) käsittely aiheuttaa rekisteröidylle 
vakavan vahingon riskin
b) käsittely johtaa vakavaan riskiin siitä, 
että kyseisten rekisteröityjen Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia rikotaan
c) käsittely edellyttää sijaintitietoja tai 
biometrisiä tietoja
d) käsittely johtaa sellaisten 
henkilötietojen käsittelyyn, jotka 
perustuvat rekisteröidyn profilointiin
e) asiaan liittyy merkittävä riski siitä, että 
tietoja käsitellään ilman oikeudellisia 
perusteita, erityisesti, mikäli henkilötiedot 
asetetaan laajan henkilöryhmän saataville 
tai mikäli suurta osaa rekisteröidyn 
henkilötiedoista käsitellään tai se 
yhdistetään muihin tietoihin tai
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f) rekisteröity on lapsi.

Or. en

Tarkistus 915
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Käsittely on tarpeen johtuen 
työmarkkinaosapuolia koskevista 
kansallisista käytännöistä, jotka liittyvät 
työehtosopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittely, joka on 
tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ja takeita 
noudatetaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Artiklaa tarkistetaan ottaen huomioon asiayhteys 
ja riskiperiaatteet 5 artiklan a kohdan (uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukaisesti.



AM\928600FI.doc 21/165 PE506.146v01-00

FI

Tarkistus 917
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittely, joka on 
tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ja takeita 
noudatetaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty kohtaan 6 artikla – 1 kohta – a alakohta – e alakohta (uusi).

Tarkistus 918
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittely, joka on 
tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ja takeita 
noudatetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



PE506.146v01-00 22/165 AM\928600FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittely, joka on 
tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan.

2. Henkilötietojen myöhempi käsittely, 
joka on tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittely, joka on 
tarpeen historiantutkimusta taikka
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan.

2. Henkilötietojen käsittely, joka on 
tarpeen historiallisia, tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten, on 
lainmukaista, jos 83 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Salanimellä varustettujen tietojen 
käsittely on lainmukaista rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi jos 
tämän edun syrjäyttävät henkilötietojen 
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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

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Salanimellä varustettujen tietojen 
käsittely on lainmukaista rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi jos 
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

Tarkistus 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan c ja 
e alakohdassa tarkoitetun käsittelyn 
perusteista on säädettävä

3. Edellä olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun käsittelyn oikeudellisista 
perusteista on säädettävä
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Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu c kohtaa koskevasta monialaisesta tarkistuksesta, 5 artiklan 
a kohdassa (uusi) tarkoitetun asiayhteyden huomioon ottamista koskevan periaatteen 
mukaisesti.

Tarkistus 924
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan c ja 
e alakohdassa tarkoitetun käsittelyn 
perusteista on säädettävä

3. Edellä olevan 1 kohdan c ja 
e alakohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun käsittelyn 
perusteista on säädettävä

Or. en

Tarkistus 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen jäsenvaltion laissa, jota sovelletaan 
rekisterinpitäjään.

b) sen jäsenvaltion laissa, ja työsuhteen 
yhteydessä myös työehtosopimuksissa, jota 
sovelletaan rekisterinpitäjään.

Or. de

Tarkistus 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

b a) f alakohdan 1 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa rekisterinpitäjän on selkeästi 
ja erikseen ilmoitettava rekisteröidylle 
käsittelystä ja rekisterinpitäjän on myös 
selkeästi vaadittava rekisteröityä 
osoittamaan syyt, joihin perustuu päätös, 
että hänen oikeutettu etunsa on 
merkittävämpi kuin ensisijaiset 
rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet.

Or. pl

Tarkistus 927
Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kansainvälisissä yleissopimuksissa, 
joiden osapuoli unioni tai jäsenvaltio on.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta. Yleinen etu voidaan myös ilmoittaa kansainvälisissä 
yleissopimuksissa, vaikka erityisiä kansallisen tason tai EU:n lakeja ei olisikaan. Tällaisten 
yleissopimusten olisi silti noudatettava oikeutta henkilötietojen suojaan, ja niiden olisi oltava 
oikeasuhtaisia tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Lisäksi kaikessa tältä pohjalta 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä olisi luonnollisesti noudatettava myös asetuksen 
kaikkia muita näkökohtia.

Tarkistus 928
Wim van de Camp

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

b a) kansainvälisissä yleissopimuksissa, 
joiden osapuoli EU tai jäsenvaltio on.

Or. en

Perustelu

Yleinen etu voidaan myös ilmoittaa kansainvälisissä yleissopimuksissa, vaikka erityisiä 
kansallisen tason tai EU:n lakeja ei olisikaan. Tällaisten yleissopimusten olisi silti 
noudatettava oikeutta henkilötietojen suojaan, ja niiden olisi oltava oikeasuhtaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Lisäksi kaikessa tältä pohjalta suoritettavassa 
henkilötietojen käsittelyssä olisi luonnollisesti noudatettava myös asetuksen kaikkia muita 
näkökohtia.

Tarkistus 929
Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

b a) työehtosopimuksissa työsuhteen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 930
Sarah Ludford

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kansainvälisesti tunnustetuissa 
säädöksissä, säännöissä, ohjeissa, 
normeissa ja/tai teollisuuden 
käytännesäännöissä, jotka liittyvät 
rekisterinpitäjän elinkeinoon.



AM\928600FI.doc 27/165 PE506.146v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Sääntelyn kohteena olevilla aloilla on käsiteltävä henkilötietoja noudattaen eri lakeja, 
säädöksiä ja ohjeita, jotka liittyvät erityisesti kyseiseen teollisuudenalaan.

Tarkistus 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

Näissä säädöksissä voidaan säännellä 
käsittelyn lainmukaisuuden 
yksityiskohtia, jotka koskevat etenkin 
rekisterinpitäjiä, käsittelyn 
käyttötarkoitusta ja sen rajoittamista, 
tietojen luonnetta ja rekisteröityjä, 
käsittelytoimia ja -menettelyjä, tietojen 
vastaanottajia sekä tietojen säilyttämisen 
kestoa.

Or. de

Perustelu

Näin katetaan henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset, joissa vahvistetaan 
konkreettisesti, kuka on rekisterinpitäjä, mihin tarkoitukseen ja mitä tietoja käsitellään, keitä 
rekisteröidyt ovat, miten tietoja käsitellään, kenelle niitä mahdollisesti siirretään ja kuinka 
kauan niitä saa säilyttää.

Tarkistus 932
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukainen tai sen 
on oltava tarpeen muille kuuluvien 

Kansainvälisten yleissopimusten, EU:n 
lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion 
lain on oltava yleistä etua koskevan 



PE506.146v01-00 28/165 AM\928600FI.doc

FI

oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.

tavoitteen mukaisia tai niiden on oltava 
tarpeen muille kuuluvien oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi ja noudatettava 
keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen 
suojaan ja oltava tavoiteltuun päämäärään 
nähden oikeasuhteisia.

Or. en

Perustelu

Yleinen etu voidaan myös ilmoittaa kansainvälisissä yleissopimuksissa, vaikka erityisiä 
kansallisen tason tai EU:n lakeja ei olisikaan. Tällaisten yleissopimusten olisi silti 
noudatettava oikeutta henkilötietojen suojaan, ja niiden olisi oltava oikeasuhtaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Lisäksi kaikessa tältä pohjalta suoritettavassa 
henkilötietojen käsittelyssä olisi luonnollisesti noudatettava myös asetuksen kaikkia muita 
näkökohtia.

Tarkistus 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukainen tai sen 
on oltava tarpeen muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukainen tai sen 
on oltava tarpeen muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi. 
Jäsenvaltion lainsäädännössä on myös 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan tämän asetuksen 
sekä niiden kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti, joita jäsenvaltio on päättänyt 
noudattaa. Jäsenvaltiota velvoitetaan 
myös arvioimaan ja päättämään, onko 
kansallinen lainsäädäntö tavoiteltuun 
päämäärään nähden oikeasuhteinen tai 
voidaanko tavoiteltu päämäärä saavuttaa 
ratkaisuilla, joilla vaikutetaan vähemmän 
yksityisyyteen.

Or. en
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Tarkistus 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukainen tai sen
on oltava tarpeen muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.

Unionin lainsäädännön ja kyseisen
jäsenvaltion lain on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukaisia tai niiden on 
oltava tarpeen muille kuuluvien oikeuksien 
ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteisia.

Or. es

Perustelu

Kyseisessä 3 kohdan viimeisessä alakohdassa esitetään useita vaatimuksia, jotka 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on täytettävä määrittäessään 1 kohdan c ja e alakohdassa 
tarkoitetun käsittelyn oikeusperustaa. Paitsi jäsenvaltioiden myös unionin lainsäädännön on 
täytettävä nämä vaatimukset, jotka ovat myös melko itsestään selviä.

Tarkistus 935
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukainen tai sen
on oltava tarpeen muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.

Unionin lainsäädännön ja kyseisen
jäsenvaltion säädösten on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukaisia tai 
niiden on oltava tarpeen muille kuuluvien 
perusoikeuksien ja -vapauksien
suojaamiseksi ja erityisesti noudatettava 
keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen 
suojaan ja oltava tavoiteltuun päämäärään 
nähden oikeasuhteisia.

Or. de
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Perustelu

Myös unionin lainsäädännön säädösten on täytettävä vaatimukset. 1 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti säädöksillä on keskeisiltä osin suojeltava kaikkia perusoikeuksia ja -vapauksia ja 
etenkin oikeutta henkilötietojen suojaan.

Tarkistus 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava yleistä 
etua koskevan tavoitteen mukainen tai sen 
on oltava tarpeen muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.

Käsittelyn lainmukaisuutta voidaan 
täsmentää näissä määräyksissä erityisesti 
rekisterinpitäjään, käsittelyn 
tarkoitukseen ja sen rajoittamiseen, tiedon 
luonteeseen ja rekisteröityihin, 
käsittelytoimiin ja -menettelyihin sekä 
henkilötietojen vastaanottajiin ja 
säilyttämisen kestoon nähden. Unionin 
lainsäädännön ja kyseisen jäsenvaltion 
lain määräyksien on oltava tarpeen muille 
kuuluvien oikeuksien ja vapauksien 
suojaamiseksi, noudatettava keskeisiltä 
osin perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten 
erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan,
ja oltava käsittelyn tavoiteltuun 
päämäärään nähden asianmukaisia.

Or. en

Tarkistus 937
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen jäsenvaltion lain on oltava 
yleistä etua koskevan tavoitteen mukainen 
tai sen on oltava tarpeen muille kuuluvien 

Tällaisissa laeissa on määrättävä 
soveltuvista toimista, joilla suojataan 
rekisteröityjen oikeutettuja etuja, lakien 
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oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi ja 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.

on oltava yleistä etua koskevan tavoitteen 
mukaisia tai niiden on oltava tarpeen 
muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien 
suojaamiseksi, niiden on oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteisia ja niiden on oltava 
tarpeellisia demokraattisessa 
yhteiskunnassa.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin lakien olisi yhtä lailla täytettävä nämä vähimmäisnormit. Esittämällä 
lisäviittaus siihen, mikä on tarpeellista demokraattisessa yhteiskunnassa, otetaan käyttöön 
vakaalla pohjalla oleva vähimmäisnormi. Soveltuvia toimia olisi toteutettava muihin kuin 
arkaluonteisiin tietoihin nähden samoin kuin arkaluonteisiin tietoihin nähden, minkä vuoksi 
tämä lisäys on siirretty 9 artiklan 2 kohdan g alakohdasta.

Tarkistus 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Käsittelyn perustuessa 1 kohdan 
f alakohtaan rekisterinpitäjän on 
yksiselitteisesti tiedotettava asiasta 
rekisteröidylle samoin kuin rekisteröidyn 
oikeudesta vastustaa käsittelyä 19 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On syytä vahvistaa avoimuutta ja tiedottamista koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 939
Louis Michel



PE506.146v01-00 32/165 AM\928600FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 940
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

4 kohta olisi poistettava, sillä käyttötarkoituksen muuttamisen vuoksi jotakin 1 kohdassa 
luetelluista oikeudellisista perusteista on sovellettava joka tapauksessa. Käyttötarkoituksen 
muuttaminen ei myöskään direktiivin 95/46/EY mukaan ole mahdollinen, joten tietosuojan 
tasoa ei voida muuttaa.

Tarkistus 941
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun kohdan voidaan perustellusti katsoa horjuttavan käyttötarkoitukseen perustuvaa 
käsittelyä koskevaa periaatetta. Käyttötarkoituksen muuttaminen ei direktiivin 95/46/EY 
mukaan ole mahdollinen.

Tarkistus 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 943
Wim van de Camp



PE506.146v01-00 34/165 AM\928600FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Henkilötietojen jatkokäsittely on 
lopetettava, jos suunniteltu tarkoitus, jota 
varten henkilötietoja käsitellään, on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty.

Rekisterinpitäjän on arvioitava 
tarkoituksien yhteensopivuutta ottaen 
huomioon:
a) suunnitellun tarkoituksen ja
alkuperäisten käsittelytarkoituksien 
välisen yhteyden
b) kyseisten tietojen luonteen
c) suunnitellun käsittelyn seuraukset 
rekisteröityjen tai kolmansien osapuolien 
kannalta
d) alkuperäisen tiedonkeruun menettelyt 
ja keinot
e) rekisterinpitäjän mahdollisesti antamat 
asianmukaiset takeet.

Or. en

Perustelu

Jatkokäsittelyn yhteensopivuuden käsitettä on tarkasteltava, jotta rekisterinpitäjille taataan 
vähimmäistuki ja -ohjaus arvioitaessa tietojen käsittelyn alkuperäistarkoituksen ja 
suunnitellun tarkoituksen yhteensopivuutta.

Tarkistus 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–f a alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu f a alakohdan (uusi) lisäämisestä.

Tarkistus 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdassa tarkoitettu peruste. Tätä 
sovelletaan erityisesti sopimusmääräysten 
ja yleisten sopimusehtojen muuttamisen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE- ja IMCO-valiokuntien lausunnoista.

Tarkistus 946
Carmen Romero López
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 1 
kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu peruste. 
Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus ei ole sama 
kuin se tarkoitus, jota varten henkilötiedot 
on kerätty, käsittelyn oikeusperustana on 
oltava vähintään yksi 1 kohdan a–
e alakohdassa tarkoitettu peruste. Tätä 
sovelletaan erityisesti sopimusmääräysten 
ja yleisten sopimusehtojen muuttamisen 
yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 947
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 1 
kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 1 
kohdan a–f alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
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ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 949
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Henkilötietojen jatkokäsittely on 
lopetettava, jos suunniteltu tarkoitus, jota 
varten henkilötietoja käsitellään, on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty.
Rekisterinpitäjän on arvioitava 
tarkoituksien yhteensopivuutta ottaen 
huomioon:
a) suunnitellun tarkoituksen ja 
alkuperäisten käsittelytarkoituksien 
välisen yhteyden
b) kyseisten tietojen luonteen
c) suunnitellun käsittelyn seuraukset 
rekisteröityjen tai kolmansien osapuolien 
kannalta
d) alkuperäisen tiedonkeruun menettelyt 
ja keinot
e) rekisterinpitäjän mahdollisesti antamat 
asianmukaiset takeet.

Or. en

Tarkistus 950
Jan Mulder
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Henkilötietojen jatkokäsittelyn 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten ei katsota 
olevan ristiriidassa, mikäli rekisterinpitäjä 
on toteuttanut kaikki tarvittavat 
varotoimet sen varmistamiseksi, että 
henkilötietojen jatkokäsittely tapahtuu 
ainoastaan näitä erityisiä tarkoituksia 
varten.

Or. en

Tarkistus 951
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Henkilötietojen jatkokäsittelyn 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten ei katsota 
olevan ristiriidassa, mikäli rekisterinpitäjä 
on toteuttanut kaikki tarvittavat 
varotoimet sen varmistamiseksi, että 
henkilötietojen jatkokäsittely tapahtuu 
ainoastaan näitä erityisiä tarkoituksia 
varten.

Or. en

Tarkistus 952
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 b. Henkilötietojen jatkokäsittely on 
kielletty, mikäli käsittely on ristiriidassa 
johonkin oikeudelliseen, ammatilliseen tai 
muuhun sitovaan 
salassapitovelvollisuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

Jatkokäsittelyn yhteensopivuuden käsitettä on tarkasteltava, jotta rekisterinpitäjille taataan 
vähimmäistuki ja -ohjaus arvioitaessa tietojen käsittelyn alkuperäistarkoituksen ja
suunnitellun tarkoituksen yhteensopivuutta.

Tarkistus 953
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Henkilötietojen jatkokäsittely on 
kielletty, mikäli käsittely on ristiriidassa 
johonkin oikeudelliseen, ammatilliseen tai 
muuhun sitovaan 
salassapitovelvollisuuteen nähden.

Or. en

Tarkistus 954
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

Poistetaan.
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1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Or. en

Perustelu

Jatkokäsittelyn yhteensopivuuden käsitettä on tarkasteltava, jotta rekisterinpitäjille taataan 
vähimmäistuki ja -ohjaus arvioitaessa tietojen käsittelyn alkuperäistarkoituksen ja 
suunnitellun tarkoituksen yhteensopivuutta.

Tarkistus 955
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 956
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 

Poistetaan.
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tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Or. en

Perustelu

Tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta koskevat säännökset muodostavat tietosuojasäännösten 
ytimen. Koska delegoituja säädöksiä koskevat säännökset on rajattava muihin kuin asetuksen 
keskeisiin osiin, 5 kohta olisi poistettava.

Tarkistus 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetut edellytykset eri 
aloja ja erilaisia tietojenkäsittelytilanteita 
varten, mukaan lukien lapsen 
henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kyseinen 5 kohta on kohtuuton, koska se vaikuttaa sääntelyn keskeisiin osiin. Nämä osat olisi 
sisällytettävä tähän samaan asiakirjaan.

Tarkistus 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

Poistetaan.
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1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Or. en

Perustelu

6 artikla on riittävän yksityiskohtainen eikä sitä ole tarpeen täsmentää delegoitujen 
säädöksien avulla.

Tarkistus 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 960
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 

Poistetaan.
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tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Or. en

Tarkistus 961
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin 
perustuvan tietojenkäsittelyn oikeusvarmuus. 4 kohta olisi poistettava, sillä käyttötarkoituksen 
muuttamisen vuoksi jotakin 1 kohdassa luetelluista oikeudellisista perusteista on sovellettava 
joka tapauksessa. Käyttötarkoituksen muuttaminen ei myöskään direktiivin 95/46/EY mukaan 
ole mahdollinen, joten tietosuojan tasoa ei voida muuttaa.

Tarkistus 962
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 

Poistetaan.
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tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Or. en

Perustelu

Vanhentunut 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan, 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdan nojalla.

Tarkistus 963
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 965
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on osoitettava, että 
rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn tiettyjä 
tarkoituksia varten.

1. Rekisterinpitäjän on osoitettava, että 
rekisteröidylle on annettu asianmukaiset 
tiedot joko etukäteen tai samalla, kun hän 
antaa suostumuksensa henkilötietojensa 
käsittelyyn tiettyjä tarkoituksia varten.

Or. es

Tarkistus 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on osoitettava, että 
rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn tiettyjä 
tarkoituksia varten.

1. Kun tietoja käsitellään 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, 
rekisterinpitäjän on osoitettava, että 
rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn.

Or. en

Perustelu

Lisätäsmennys artiklan yhteensovittamiseksi 6 artiklaan nähden.

Tarkistus 969
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa 
ilmoituksessa, joka koskee myös muita 

Poistetaan.
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asioita, suostumuksen antamista koskeva 
vaatimus on esitettävä selvästi erillään 
näistä muista asioista.

Or. en

Tarkistus 970
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, 
joka koskee myös muita asioita, 
suostumuksen antamista koskeva vaatimus 
on esitettävä selvästi erillään näistä muista 
asioista.

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa tai 
sähköisessä ilmoituksessa, joka koskee 
myös muita asioita, suostumuksen 
antamista koskeva vaatimus on esitettävä 
selvästi erillään näistä muista asioista.

Or. en

Tarkistus 971
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa,
joka koskee myös muita asioita, 
suostumuksen antamista koskeva vaatimus 
on esitettävä selvästi erillään näistä muista 
asioista.

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, 
joka koskee täysin uutta, irrallista tai 
erillistä asiaa, suostumuksen antamista 
koskeva vaatimus on esitettävä selvästi 
erillään näistä muista asioista.

Or. en
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Tarkistus 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa 
ilmoituksessa, joka koskee myös muita 
asioita, suostumuksen antamista koskeva 
vaatimus on esitettävä selvästi erillään 
näistä muista asioista.

2. Jos rekisteröidyn suostumus annetaan 
siten, että ilmaistaan suostumus 
rekisterinpitäjän kirjalliseen ilmoitukseen,

a) ilmoituksessa on käytettävä 
mahdollisimman yksinkertaista, tiivistä ja 
avointa sekä hyvin jäsenneltyä kieltä
b) ilmoituksessa ei pidä esittää 
lausekkeita, joita ei voida kohtuudella 
edellyttää tai joista aiheutuu merkittävää 
haittaa ja
c) ilmoitusta on tulkittava rekisteröidyn 
hyväksi epäselvissä tai ristiriitaisissa 
tilanteissa.
Lausekkeet, jotka ovat osittain tämän 
säännöksen vastaisia, ovat täysin 
pätemättömiä.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole olemassa ohjeistusta siitä, miten tällaisia politiikkoja olisi laadittava, 
jotta luodaan asianmukainen perusta "tietoisen" suostumuksen antamiseksi. Rekisteröidyt 
joutuvat usein tekemisiin poikkeuksellisen epämääräisen, rönsyilevän tai monimutkaisen 
politiikan kanssa, joka estää rekisteröityjä ottamasta selvää siitä ja ymmärtämästä sitä. 
Ongelman ratkaisemiseksi tarkistuksessa otetaan käyttöön vakaalla pohjalla olevia 
periaatteita, jotka koskevat kuluttajasopimuksien epäoikeudenmukaisia ehtoja. Näin on myös 
mahdollista vedota pitkäaikaiseen oikeuskäytäntöön, kun asetusta tulkitaan.

Tarkistus 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, 
joka koskee myös muita asioita, 
suostumuksen antamista koskeva vaatimus 
on esitettävä selvästi erillään näistä muista 
asioista.

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, 
joka koskee myös muita asioita, 
suostumuksen antamista koskeva vaatimus 
on esitettävä selvästi erillään näistä muista 
asioista. Erityisesti tietoyhteiskunnan 
palveluja koskeva rekisteröidyn 
suostumus voidaan hankkia sähköisesti.

Or. pl

Tarkistus 974
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tietoa kerätään käsittelyä varten 
sen jälkeen, kun suostumus on annettu 
yksinomaan automatisoidusti 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, ja salanimet 
yhdistetään myöhemmin lainvastaisesti 
muihin henkilötunnisteisiin, jotka 
mahdollistavat rekisteröidyn välittömän 
tunnistamisen 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, kyse on henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta, joka 
todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti 
rekisteröidyn yksityisyyden suojaan. 
Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava 
31 ja 32 artiklassa vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Salanimiä on mahdollista tunnistaa uudelleen, mikäli rekisteröity on vuorovaikutuksessa 
jonkin palvelun kanssa ja ilmoittaa muita henkilötietoja tai esimerkiksi avaa 
sähköpostiviestin, joka sisältää kuvan (web bug), jolloin sähköpostiosoite yhdistetään jo 
kerättyihin salanimellä julkaistuihin tietoihin. Jos suostumus on saatu yksinomaan 
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automatisoidusti 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista salanimellä julkaistuja tietoja 
koskevaa lieventävää tekijää soveltaen, käytäntö on lainvastainen ja sen olisi katsottava 
täyttävän henkilötietojen tietoturvaloukkauksen määritelmän.

Tarkistus 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Suostumus on vahvistettava 
uudelleen kahden vuoden kuluttua, 
muutoin sen voimassaolo päättyy.

Or. en

Tarkistus 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa asian 
vaikuttamatta rekisteröidyn olemassa 
oleviin sopimusvelvoitteisiin. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. Lain mukaan 
suostumuksen peruuttaminen voi johtaa 
siihen, että yhteys rekisterinpitäjään 
lakkaa.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta rekisteröidyn muihin 
sopimusvelvoitteisiin. Lisäksi se saattaa johtaa sopimuksen päättymiseen, mikäli sen 
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ylläpitäminen olisi muutoin mahdotonta.

Tarkistus 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa asian 
vaikuttamatta rekisteröidyn olemassa 
oleviin sopimusvelvoitteisiin. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. Lain mukaan 
suostumuksen peruuttaminen voi johtaa 
siihen, että yhteys rekisterinpitäjään 
lakkaa.

Or. en

Tarkistus 978
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen eikä muista, 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista syistä suoritetun 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

Or. en
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Tarkistus 979
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. Mahdollisuus peruuttaa 
suostumus on oltava yhtä helposti tarjolla 
ja suostumuksen peruuttamisen on oltava 
käytännössä yhtä helppoa kuin sen 
antaminen.

Or. es

Perustelu

Korostetaan, että asianomaisen henkilön on voitava peruuttaa suostumuksensa samoin 
edellytyksin kuin hän on sen antanut, eikä se saa olla hänelle hankalampaa eikä enemmän 
aikaa vievää kuin suostumuksen antaminen.

Tarkistus 980
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. Lojaliteettiperiaatteen 
mukaisesti peruuttaminen on 
mahdotonta, jos suostumus on tarpeen 
sopimuksen toteuttamiseksi.

Or. de
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Tarkistus 981
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen eikä lainmukaiseen 
käsittelyyn suostumuksen antamisen 
jälkeen, kuten rekisterien ylläpitämiseen 
tai terveyteen, historiantutkimukseen, 
tilastolliseen ja tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on kattaa tilanteet, joissa rekisterien ylläpitäminen on lain mukaan 
perusteltua.

Tarkistus 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siinä tapauksessa, että rekisteröity 
peruuttaa suostumuksen, rekisterinpitäjä 
voi kieltäytyä tarjoamasta lisäpalveluja, 
mikäli tietojen käsittely on keskeisen 
tärkeää palvelun tarjoamisen tai 
asianmukaisen palvelutason 
varmistamisen kannalta.

Or. en
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Tarkistus 983
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

7 artiklan 4 kohta mahdollistaa hyvin laajan tulkinnan ja siinä kyseenalaistetaan pätevän 
suostumuksen saamisen mahdollisuus käytännössä. 4 artiklan 8 kohdassa on jo määritelty, 
että rekisteröidyn suostumus on annettava vapaaehtoisesti. Näin ollen tasapainoa koskeva 
vaatimus on tarpeeton.

Tarkistus 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 987
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 989
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Tätä ei sovelleta julkisten 
viranomaisten tai työnantajien 
mahdollisuuteen käsitellä henkilötietoja 
kansalaisen tai työntekijän antaman 
suostumuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Julkisten viranomaisten ja kansalaisten välillä vallitsee luontaisesti valta-asemaan liittyvä 
epätasapaino, mikä johtuu julkisten viranomaisten hoitamien tehtävien laajuudesta ja 
luonteesta. On rekisteröidyn etujen mukaista, että suostumukseen perustuvaa käsittelyä 
sovelletaan myös julkisiin viranomaisiin, koska suostumus edellyttää kansalaisen aktiivista 
osallistumista ja antaa henkilötietojen käsittelijälle mahdollisuuden antaa tietoa 
rekisteröidylle.

Tarkistus 990
Jan Mulder
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei pääsääntöisesti muodosta 
oikeusperustaa henkilötietojen käsittelylle 
siinä tapauksessa, että rekisteröidyn ja 
rekisterinpitäjän välillä on selkeä epäsuhta 
riippuvuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

"Selkeä epäsuhta" on liian epämääräinen ilmaisu, ja "riippuvuus" ilmentää paremmin kohdan 
suunniteltua tarkoitusta.

Tarkistus 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Selkeää epäsuhtaa ei pidä 
muodostua, kun tietoja käsitellään 
työsuhteen tai riskeiltä suojaavien 
sopimuksien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 992
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei pääsääntöisesti muodosta 
oikeusperustaa henkilötietojen käsittelylle, 
jos rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

Or. en

Perustelu

Myös asianmukaisessa johdanto-osan 34 kappaleessa luetelluissa tilanteissa, kuten 
työsuhteiden yhteydessä, voi syntyä tilanteita, joissa rekisteröidyn olisi voitava käyttää 
oikeuttaan henkilötietojen käsittelyyn perustuen vapaaehtoisesti annettuun yksiselitteiseen 
suostumukseen.

Tarkistus 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä 
on selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisestä 
selkeästä epäsuhdasta johtuu, että 
suostumusta ei ole annettu 
vapaaehtoisesti 4 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
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henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

henkilötietojen käsittelylle, jos
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta tai pakkokeinoihin 
perustuva suhde. Potilaan ja 
terveydenhoitopalveluja tarjoavan tahon 
välistä suhdetta ei pidetä selkeän 
epäsuhtaisena tai pakkokeinoihin 
perustuvana suhteena.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta tai jos tietojen käsittely 
jotakin tarkoitusta varten on epäsuhtaista 
saatuun suostumukseen nähden.

Or. en

Tarkistus 996
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Tässä yhteydessä on 
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otettava huomioon rekisteröidyn edut.

Or. de

Tarkistus 997
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Suostumus menettää 
oikeusvaikutuksensa käsittelyn 
perusteena, kun henkilötietojen käsittely 
ei enää ole tarpeen sen tarkoituksen 
täyttämiseksi, jota varten ne alun perin 
kerättiin. Mikäli suunnitellun 
tarkoituksen päätökseen saattamista ei 
voida selvästi määritellä, rekisterinpitäjän 
on vähintään kerran vuodessa annettava 
rekisteröidylle 14 artiklan mukaiset tiedot 
ja pyydettävä rekisteröidyltä alkuperäisen 
suostumuksen vahvistusta. Jos 
rekisteröity ei vastaa myönteisesti, 
alkuperäisen suostumuksen on katsottava 
menettävän oikeusvaikutuksensa 
ensimmäistä käsittelyä seuraavan toisen 
kalenterivuoden päättyessä.

Or. en

Tarkistus 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tieteellisen tutkimustoiminnan alalla 
(mukaan lukien kansanterveys, lääke- ja 
yhteiskuntatieteet) suostumuksen olisi 
oltava direktiivissä 2001/20/EY 
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vahvistettujen määräyksien mukainen.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden varmistaminen siltä osin, mitä kehystä noudatetaan ensisijaisesti 
suostumuksen saamiseksi kliinisten kokeiden yhteydessä. Kun kliinisistä kokeista annettu 
asetus tulee voimaan, on noudatettava asianmukaisia määräyksiä (jotka sisältyvät tällä 
hetkellä 5 lukuun) tietoisen suostumuksen saamiseksi.

Tarkistus 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Suostumuksen muodon on 
ilmennettävä 5 artiklan a, b ja c kohdassa 
vahvistettuja periaatteita sekä 
tietosuojaan liittyvän riskianalyysin 
tuloksia, mihin viitataan 33 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 1000
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Suostumus on sidoksissa 
käyttötarkoitukseen ja mitätöityy, kun 
tarkoitus on täytetty; suostumus on 
mitätön myös silloin, kun rekisteröity 
antaa sen yleisesti ja abstraktisti 
määrittelemättömiä ja ennakoimattomia 
tietojenkäsittelyn muotoja varten.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että rekisteröityjä ei pakoteta avointen 
suostumusten avulla antamaan rajoittamattomaksi ajaksi rajoittamattoman monia 
tietojenkäsittelyn muotoja koskevaa kertaluonteista suostumusta, joka mahdollisesti kattaa 
myös tietojen siirtämisen kolmansille osapuolille tai näiden suorittaman tietojenkäsittelyn.

Tarkistus 1001
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissiolla on Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen oltava valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
2 a kohdassa tarkoitettujen teknisten 
standardien vaatimukset ja edellytykset ja 
joissa todetaan, että tekninen standardi on 
tämän asetuksen mukainen ja että se on 
yleisesti pätevä unionissa.

Or. en

Tarkistus 1002
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Tahdonilmaisuja ja sopimuksia koskevat 
jäsenvaltioiden säädökset säilyvät 
muuttumattomina.

Or. de
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Tarkistus 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Palveluntarjoajien ei pidä asettaa 
tarjouksen ehdoksi tietojenkäsittelyä, joka 
on tarpeeton tarjotun palvelun kannalta.

Or. en

Perustelu

Palvelun käytön ei pidä edellyttää suostumusta rajoittamattomaan tietojenkäsittelyyn.

Tarkistus 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Suostumus voidaan antaa ainoastaan 
sellaiseen tietojenkäsittelyyn, joka on 
lainmukaista ja jonka yhteydessä 
käsiteltävät tiedot eivät ole liian laajoja 
tietojenkäsittelyn tarkoitukseen nähden. 
Suostumus ei ole pätevä peruste 
tietojenkäsittelylle silloin, kun sen 
tarkoituksena on antaa rekisterinpitäjälle 
mahdollisuus skannata kyseisen henkilön 
yhteystietohakemisto kolmansien 
henkilöiden henkilötietojen keräämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Monissa sähköisissä palveluissa hyödynnetään kuluttajien yhteystietoja. Sääntelyssä 
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katsotaan, että kaikki on kunnossa, jos kuluttaja, jonka yhteistietohakemisto skannataan, on 
antanut suostumuksensa. Kuluttajalla on kuitenkin hallussaan muiden kuluttajien tietoja 
(sähköpostiosoitteita, osoitteita, puhelinnumeroita), ja nämä tiedot siirtyvät tietokantoihin 
ilman muiden kuluttajien suostumusta.

Tarkistus 1005
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1006
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen 
suoraan lapselle, alle 14-vuotiaan lapsen 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin 



AM\928600FI.doc 65/165 PE506.146v01-00

FI

vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

lapsen vanhempi tai lakimääräinen 
holhooja on antanut siihen suostumuksen 
tai valtuutuksen. Rekisterinpitäjän on 
toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
todennettavissa olevan suostumuksen 
saamiseksi, käytettävissä oleva teknologia 
huomioon ottaen. Todennettavissa olevan 
suostumuksen saannin menetelmät eivät 
saa johtaa henkilötietojen sellaiseen 
jatkokäsittelyyn, mikä muuten ei olisi 
tarpeen.

Or. hu

Tarkistus 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tuotteiden tai 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
lapsen henkilötietojen käsittely on 
lainmukaista vain siinä tapauksessa ja siltä 
osin kuin lapsen vanhempi tai laillinen 
edustaja on antanut siihen suostumuksen 
tai valtuutuksen. Rekisterinpitäjän on 
toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
todennettavissa olevan suostumuksen 
saamiseksi, käytettävissä oleva teknologia 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 1008
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 15-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

Or. de

Tarkistus 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 16-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai laillinen edustaja on antanut 
siihen suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen. Todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettävät 
menetelmät eivät saa johtaa 
henkilötietojen jatkokäsittelyyn, joka ei 
muuten olisi välttämätön.

Or. en
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Tarkistus 1010
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tuotteiden tai
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai laillinen edustaja on antanut 
siihen suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen. Todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettävät 
menetelmät eivät saa johtaa 
henkilötietojen jatkokäsittelyyn, joka ei 
muuten olisi välttämätön.

Or. en

Tarkistus 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on palvelujen 
tarjoaminen suoraan lapselle, alle 
13-vuotiaan lapsen henkilötietojen käsittely 
on lainmukaista vain siinä tapauksessa ja 
siltä osin kuin lapsen vanhempi tai huoltaja 
on antanut siihen suostumuksen tai 
valtuutuksen. Rekisterinpitäjän on 
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Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
todennettavissa olevan suostumuksen 
saamiseksi, käytettävissä oleva teknologia 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 15-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

Or. fr

Tarkistus 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
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käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen, sanotun 
vaikuttamatta 6 artiklan 1 kohtaan. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet ilmoituksen 
antamiseksi ja merkityksellisen
todennettavissa olevan suostumuksen 
saamiseksi (esimerkiksi siten, että 
suostumus saadaan vanhemman tai 
huoltajan sähköpostiosoitteesta), 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

Or. en

Tarkistus 1014
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä asetusta sovellettaessa 
katsotaan, että kun kyseessä on 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen 
suoraan lapselle, alle 18-vuotiaan lapsen 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin 
lapsen vanhempi tai huoltaja on antanut 
siihen suostumuksen tai valtuutuksen 
käyttäen vanhemman tai huoltajan 
sähköpostiosoitetta. Rekisterinpitäjän on 
toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
todennettavissa olevan suostumuksen 
saamiseksi, käytettävissä oleva teknologia 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
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Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suostumuksen ilmaisemista varten 
tarjottavat tiedot on annettava selkeällä ja 
ikäryhmälle soveltuvalla kielellä, jota yli 
13-vuotiaan lapsen on helppo ymmärtää.

Or. en

Tarkistus 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tietoyhteiskunnan palvelun 
tarjoaja saattaa sosiaalisen 
verkostoitumisen palveluita lasten 
saataville, sen on toteutettava erityisiä 
toimenpiteitä heidän hyvinvointinsa 
suojelemiseksi myös varmistamalla 
mahdollisuuksien mukaan, että he ovat 
tietoisia niiden ihmisten 
henkilöllisyydestä, joiden kanssa he ovat 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 1017
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Merkityksellisen suostumuksen 
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saamiseksi käytettävät menetelmät eivät 
saa johtaa kyseisen lapsen henkilötietojen 
jatkokäsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Merkityksellisen suostumuksen 
saamiseksi käytettävät menetelmät eivät 
saa johtaa kyseisen lapsen henkilötietojen 
jatkokäsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 1019
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Mikäli 1 kohdassa tarkoitetut palvelut 
ovat erityisen asianmukaisia ja sopivia 
lapsen kannalta, niistä on annettu 
ilmoitus ja toimivaltaiset kansalliset 
valvovat niitä, 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia ei sovelleta.

Or. en

Tarkistus 1020
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta 
jäsenvaltioiden yleiseen sopimusoikeuteen 
kuten sääntöihin, jotka koskevat 
sopimuksen pätevyyttä, muodostamista tai 
vaikutuksia suhteessa lapseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 1 kohtaa ei sovelleta, mikäli 
tietoyhteiskunnan palvelut, joita tarjotaan 
suoraan lapselle, ovat yksinomaan 
ennalta ehkäiseviä palveluja tai 
neuvontapalveluja, jotka on tarkoitettu 
vaikeassa tilanteessa oleville nuorille.

Or. en

Perustelu

Jotkin tietoyhteiskunnan palvelut, joita tarjotaan lapsille, perustuvat siihen, että lapset voivat 
käyttää niitä ilman vanhempiensa suostumusta. Esimerkkinä mainittakoon seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreille tarkoitetut verkkojuttelupalvelut. Jollei tällaisille tapauksille myönnetä 
mahdollista poikkeusta, sellaiset neuvontapalvelut, jotka on tarkoitettu lapsille, jotka hakevat 
apua tilanteissa, jossa heidän vanhempansa tai oikeudellinen edustajansa saattavat olla 
tiiviisti sidoksissa lapsen ongelmaan, eivät enää olisi käytettävissä. Katso myös johdanto-
osan 29 a kappaleeseen (uusi) esitetyn tarkistuksen sanamuoto.

Tarkistus 1022
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja, todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettäviä 
menetelmiä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1025
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 
tarkoitettuja, todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettäviä 
menetelmiä koskevat vakiolomakkeet.

Or. en

Perustelu

Monialainen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä, jotta taataan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
päätöksentekoprosessiin.
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Tarkistus 1028
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1029
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

3. Siirretään komissiolle valta – sen 
pyydettyä Euroopan tietosuojaneuvostolta 
lausunnon – antaa 86 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin kohdassa tarkoitettuja, 
todennettavissa olevan suostumuksen 
saamiseksi käytettäviä menetelmiä 
koskevat kriteerit ja vaatimukset. Tässä 
yhteydessä komissio harkitsee erityisten 
toimenpiteiden toteuttamista 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi.

Or. en
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Tarkistus 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, 
jos lapsen henkilötietojen käsittely liittyy 
terveystietoihin ja jos terveydenhoitoa ja 
sosiaalipalveluja koskevassa jäsenvaltion 
lainsäädännössä yksilön kypsyys ja kyky 
tehdä päätöksiä ovat määräävämpiä 
tekijöitä kuin fyysinen ikä.

Or. en

Perustelu

Terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen alalla lapsen vanhemman tai huoltajan antamaa 
valtuutusta ei pitäisi edellyttää silloin, kun lapsi on riittävän kypsä ja pystyy itse tekemään 
asiaa koskevan päätöksen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 12 vuotta täyttäneitä henkilöitä 
pidetään riittävän vanhoina ja kypsinä käyttämään oikeuttaan päättää, ketkä muut saavat 
tutustua heidän terveystietoihinsa. Lastensuojelutapauksissa ei ole aina rekisteröidyn etu, että 
vanhempi tai huoltaja saa rekisteröidyn tietoja, ja tämä on otettava huomioon 
lainsäädännössä.

Tarkistus 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monialainen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä, jotta taataan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1034
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1035
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio laatii vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Yleisesti oikeuskelpoisuuden ikäraja on Euroopan unionissa 18 vuotta. Poikkeustapauksissa 
rajoitetun oikeustoimikelpoisuuden / rikosoikeudellisen vastuun katsotaan alkavan 14 tai 
15 vuoden iässä. Ikärajan asettaminen 13 vuoteen vaikuttaa tässä mielessä mielivaltaiselta ja 
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lasten suojelun kannalta epäasianmukaiselta. Ikärajan nostaminen 15 vuoteen vaikuttaa 
sopivammalta. Artiklan 4 kohdan muuttaminen on tarpeen, jotta palveluntarjoajille annetaan 
oikeusvarmuus vaadittavan suostumuksen suhteen.

Tarkistus 1036
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti 
mielipiteensä. Tämä oikeus sisältää 
vapauden hakea ja vastaanottaa 
kaikenlaisia tietoja noudattaen samalla 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Tarkistus 1037
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jokaisella lapsella on oikeus 
yksityisyyteen. Lainsäädännöllä olisi 
suojeltava lapsen yksityistä elämää sekä 
perhe- ja kotielämää. 

Or. en

Perustelu

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.
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Tarkistus 1038
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jokaisella lapsella on oikeus saada 
luotettavaa tietoa. Sen olisi oltava tietoa, 
jota lapset pystyvät ymmärtämään. 
Jäsenvaltioiden hallituksien on autettava 
suojelemaan lapsia aineistolta, joka 
saattaa vahingoittaa heitä. 

Or. en

Perustelu

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Tarkistus 1039
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, sekä geneettisten tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen tai rikostuomioihin, 
mukaan lukien rikokset ja asiat, jotka 
eivät ole johtaneet tuomion 
langettamiseen, merkittäviin sosiaalisiin 
ongelmiin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
käsittely on kielletty.
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Or. en

Tarkistus 1040
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta, seksuaalista 
suuntautumista tai ammattiliittoon 
kuulumista ja ammattiyhdistystoimintaa, 
sekä geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen tai 
rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
käsittely on kielletty.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden henkilötietojen saataville asettamiseen olisi sisällyttävä kaikenlainen 
ammattiyhdistystoiminta.

Tarkistus 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, merkittäviä sosiaalisia 
ongelmia sekä geneettisten tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen tai rikostuomioihin tai 
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liittyvien tietojen käsittely on kielletty. niihin liittyviin turvaamistoimenpiteisiin 
liittyvien tietojen käsittely on kielletty.

Or. en

Tarkistus 1042
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta, seksuaalista 
suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä
tai ammattiliittoon kuulumista ja 
ammattiyhdistystoimintaa, sekä 
geneettisten tai biometristen tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen tai rikostuomioihin tai 
niihin liittyviin turvaamistoimenpiteisiin 
liittyvien tietojen käsittely on kielletty.

Or. en

Tarkistus 1043
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, geneettisten tietojen tai 
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien 
tietojen käsittely ja henkilötietojen 
käsittely terveystietojen esille tuomiseksi 
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liittyvien tietojen käsittely on kielletty. on kielletty.

Or. en

Tarkistus 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista sekä niissä toimimista, sekä 
geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen tai 
rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvien tietojen
käsittely on kielletty.

Or. de

Tarkistus 1045
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta, seksuaalista 
suuntautumista tai sukupuolta tai 
ammattiliittoon kuulumista ja 
ammattiyhdistystoimintaa, sekä 
geneettisten ja biometristen tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen tai rikostuomioihin tai 
niihin liittyviin turvaamistoimenpiteisiin 
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liittyvien tietojen käsittely on kielletty.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy 4 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, sekä taloudellisten tietojen, 
geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen tai 
rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
käsittely on kielletty.

Or. en

Tarkistus 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
kyseisten henkilötietojen käsittelyyn 7 ja 
8 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, paitsi jos unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, 
että 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida 
kumota rekisteröidyn suostumuksella; tai

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
kyseisten henkilötietojen käsittelyyn 7 ja 
8 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, paitsi jos unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, 
että 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida
kumota rekisteröidyn suostumuksella. 
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Tähän sisältyvät takeet, joilla estetään 
työntekijöiden merkitseminen mustalle 
listalle, esimerkiksi heidän 
ammattiyhdistystoimintansa vuoksi; tai

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen, jotta taataan suoja henkilötietojen käyttämiseltä rekisteröityä vastaan 
työsuhteen yhteydessä.

Tarkistus 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Olisi myös oltava mahdollista käsitellä erityisiä henkilötietojen ryhmiä sopimuksen 
täytäntöön panemiseksi tai tekemiseksi rekisteröidyn toiveiden mukaisesti.

Tarkistus 1049
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
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jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa
säädetään asianmukaiset takeet; tai

jäsenvaltion lainsäädännössä tai 
työmarkkinoita koskevissa 
työehtosopimuksissa, joissa säädetään 
asianmukaiset takeet; tai

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaiset takeet; tai

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä tai 
työmarkkinoita koskevissa 
työehtosopimuksissa, joissa säädetään 
asianmukaiset takeet; tai

Or. en

Tarkistus 1051
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa
säädetään asianmukaiset takeet; tai

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä tai 
työehtosopimuksissa, joissa säädetään 
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asianmukaiset takeet; tai

Or. en

Tarkistus 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaiset takeet; tai

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista, joilla 
taataan rekisteröidyn perusoikeudet, 
kuten oikeus syrjimättömyyteen; tai

Or. en

Tarkistus 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaiset takeet; tai

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, mikäli se on 
yleistä etua koskevan selvästi määritellyn 
tavoitteen mukainen, noudattaa 
keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen 
suojaan, on tavoiteltuun päämäärään 
nähden oikeasuhtainen ja kunnioittaa 
rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja; tai

Or. en
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Tarkistus 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaiset takeet;

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, 
työehtosopimukset mukaan luettuna, jossa 
säädetään asianmukaiset takeet;

Or. de

Tarkistus 1055
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai 
toisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti 
tai juridisesti estynyt antamasta 
suostumustaan; tai

c) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai 
toisen henkilön etujen suojaamiseksi, jos 
rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti 
estynyt antamasta suostumustaan; tai

Or. en

Tarkistus 1056
Claude Moraes

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

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän tai 
perusihmisoikeuksia edistävän säätiön, 
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

Or. en

Perustelu

Kansalaisjärjestöt, kuten potilasjärjestöt, jotka puolustavat potilaiden perusoikeuksia, 
osallistuvat usein tutkimuksiin, ja ne voivat myös perustaa potilasrekistereitä usein 
rajallisista taloudellisista varoista huolimatta. Potilasjärjestöjen tai muiden 
kansalaisjärjestöjen aloitteet, joilla edistetään terveydenhoitoa tai potilaiden oikeuksia, ovat 
laillisia toimia.

Tarkistus 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen, työmarkkinajärjestön tai 
muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön 
laillisen toiminnan yhteydessä ja 
asianmukaisin takein, sillä edellytyksellä, 
että käsittely koskee ainoastaan näiden 
yhteisöjen jäseniä tai entisiä jäseniä tai 
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joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

henkilöitä, joilla on yhteisöihin 
säännölliset, yhteisöjen tarkoituksiin 
liittyvät yhteydet, ja että tietoja ei luovuteta 
yhteisön ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

Or. en

Tarkistus 1058
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön,
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön tai
yhdistyksen laillisen toiminnan yhteydessä 
ja asianmukaisin takein, sillä 
edellytyksellä, että käsittely koskee 
ainoastaan näiden yhteisöjen jäseniä tai 
entisiä jäseniä tai henkilöitä, joilla on 
yhteisöihin säännölliset, yhteisöjen 
tarkoituksiin liittyvät yhteydet, ja että 
tietoja ei luovuteta yhteisön ulkopuolelle 
ilman rekisteröidyn suostumusta; tai

Or. en

Tarkistus 1059
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen, urheilu- tai 
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ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen, työmarkkinoilla toimivien 
järjestöjen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta; tai

Or. en

Tarkistus 1060
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn 
suostumusta;

d) käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai 
ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, 
yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen 
toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin 
takein, sillä edellytyksellä, että käsittely 
koskee ainoastaan näiden yhteisöjen 
jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, 
joilla on yhteisöihin säännölliset, 
yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, 
ja että tietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille ilman rekisteröidyn 
suostumusta;

Or. de

Tarkistus 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittely koskee henkilötietoja, jotka 
rekisteröity on nimenomaisesti saattanut 
julkisiksi; tai

e) käsittely koskee henkilötietoja, jotka 
rekisteröity on nimenomaisesti ja 
todistettavasti saattanut julkisiksi; tai

Or. en

Tarkistus 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi tai asianomaisten 
kolmansien osapuolien esittämien 
vaateiden oikeudellisesti perustelluksi 
täyttämiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
esittämiseksi tai puolustamiseksi, mikäli se 
ei ole ilmeisen kohtuuton; tai

Or. en
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Tarkistus 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen tai 
hallinnollisen vaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

Or. es

Perustelu

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

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

Tarkistus 1065
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi; tai

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi 
sellaisten kansainvälisten yleissopimusten 
nojalla, joiden sopimuspuoli unioni tai 
jäsenvaltio on, tai unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla, edellyttäen että 
niissä säädetään asianmukaisista 
toimenpiteistä rekisteröidyn oikeutettujen 
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etujen suojaamiseksi; tai

Or. en

Perustelu

Yleinen etu voidaan myös ilmoittaa kansainvälisissä yleissopimuksissa, vaikka erityisiä 
kansallisen tason tai EU:n lakeja ei olisikaan. Tällaisten yleissopimusten olisi silti 
noudatettava oikeutta henkilötietojen suojaan, ja niiden olisi oltava oikeasuhtaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Lisäksi kaikessa tältä pohjalta suoritettavassa 
henkilötietojen käsittelyssä olisi luonnollisesti noudatettava myös asetuksen kaikkia muita 
näkökohtia.

Tarkistus 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi; tai

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen ja 
perusoikeuksien suojaamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 1067
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla; tai
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rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi; tai

g) käsittely on tarpeen asianmukaisesti 
määriteltyä ja merkittävää yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että se on oikeasuhtainen 
tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan 
keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen 
suojaan ja siinä säädetään 
tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen 
suojaamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 1069
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) terveystietojen käsittely on tarpeen 
terveyteen liittyvistä syistä, edellyttäen että 
81 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita noudatetaan; tai

h) terveystietojen käsittely on tarpeen 
terveyteen liittyvistä syistä 
historiantutkimus, tilastollinen ja 
tieteellinen tutkimus mukaan lukien, 
edellyttäen että 81 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan; tai

Or. en
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Perustelu

Tämä selvennys on tarpeen, jotta voidaan turvata historiantutkimukseen sekä tilastolliseen ja 
tieteelliseen tutkimukseen käytettävien lääketieteellisten tietojen käsittely. Tutkijat käyttävät 
paljon potilasrekistereitä ja biopankkeja epidemiologiseen tutkimukseen sekä kliiniseen ja 
translaatiotutkimukseen, minkä vuoksi on turvattava lääketieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien henkilötietojen käsittely.

Tarkistus 1070
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) terveystietojen käsittely on tarpeen 
terveyteen liittyvistä syistä, edellyttäen että 
81 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita noudatetaan; tai

h) terveys- ja vakuutustietojen käsittely on 
tarpeen terveyteen liittyvistä syistä, 
edellyttäen että 81 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan; tai

Or. en

Perustelu

Asianmukaisten terveystietojen käsittely on perustavan tärkeää niin 
sairausvakuutustoiminnan (81 artiklan mukaisesti) kuin muun vakuutustoiminnan (esimerkiksi 
henkivakuutuksien) kannalta ja se olisi sallittava vakuutusriskien arvioimiseksi, 
vakuutusmaksujen laskemiseksi sekä vaateiden ratkaisemiseksi ja korvauksien maksamiseksi 
ilman velvoitetta pyytää rekisteröidyltä yksilöityä, tietoista ja nimenomaista suostumusta 
ennen jokaista käsittelyä. Katso myös asetuksen 81 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 1071
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) terveystietojen käsittely on tarpeen 
terveyteen liittyvistä syistä, edellyttäen että 
81 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita noudatetaan; tai

h) henkilötietojen käsittely terveystietojen 
esille tuomiseksi on tarpeen ennalta 
ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa tai 
lääketieteellisiä diagnooseja koskevia 
tarkoituksia, hoidon tai käsittelyn 
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suorittamista tai terveydenhuollon 
palvelujen hallintoa varten, edellyttäen 
että näitä tietoja käsittelee 
terveydenhuollon ammattikoulutuksen 
saanut henkilö, jota koskee 
vaitiolovelvollisuus, tai muu henkilö, jota 
koskee vastaava velvoite jäsenvaltion lain 
tai toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten vahvistamien sääntöjen 
nojalla; tai

Or. en

Tarkistus 1072
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) terveystietojen käsittely on tarpeen 
terveyteen liittyvistä syistä, edellyttäen että 
81 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita noudatetaan;

h) terveystietojen käsittely on tarpeen 
81 artiklassa mainituista syistä tai niihin 
liittyvien sopimusten toteuttamiseksi, 
edellyttäen että kyseisessä artiklassa
tarkoitettuja edellytyksiä ja takeita 
noudatetaan;

Or. de

Tarkistus 1073
Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

h a) käsittely rajoittuu salanimellä 
julkaistuun tietoon, mikäli rekisteröityä 
suojataan asianmukaisesti ja palvelun 
vastaanottajalla on 19 artiklan 3 kohdan 
mukainen oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä ja käsittely on 
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tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen 
osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) käsittely on tarpeen historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, edellyttäen 
että 83 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä 
ja takeita noudatetaan; tai

i) käsittely on tarpeen historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä sekä
sellaisia virallisia tai ennakkoratkaisun 
edellyttämiä hallinnollisia 
tutkimustarkoituksia varten, joiden 
tarkoituksena on määritellä lapsen ja 
vanhemman välisen oikeudellisen siteen 
muodostuminen biologisella perusteella, 
edellyttäen että 83 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan; o

Or. es

Perustelu

Käsittely on tarpeen historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä sekä sellaisia 
virallisia tai ennakkoratkaisun edellyttämiä hallinnollisia tutkimustarkoituksia varten, joiden 
tarkoituksena on määritellä lapsen ja vanhemman välisen oikeudellisen siteen 
muodostuminen biologisella perusteella, edellyttäen että 83 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja takeita noudatetaan.

Tarkistus 1075
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
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käsittely suoritetaan joko viranomaisen
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

käsittely suoritetaan joko 
valvontaviranomaisen valvonnassa ja 
luvalla tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja 
koskevista asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 1076
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen tai toimivaltaisten 
järjestöjen määräyksien ja suosituksien 
sekä valvontaviranomaisten vaatimuksien 
noudattamiseksi tai tärkeää yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi, ja siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 1077
Wim van de Camp
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi, 
petoksien ehkäisemiseksi tai 
havaitsemiseksi tai tärkeää yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi, ja siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja maksupetoksien sekä muunlaisten petoksien ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi 
esimerkiksi rahoituspalvelualalla käsitellään henkilötietoja sekä jaetaan ja verrataan niitä 
muiden rahoituspalvelualan yrityksien kanssa. Tarkoituksena on estää rekisterinpitäjälle 
aiheutuvat vahingot mutta myös suojata muita rahoituspalvelualan yrityksiä ja koko 
rahoituspalvelualaa. Käsitellyt tiedot saattavat sisältää rikostuomioihin liittyvää tietoa ja 
tietoa, joka saattaa johtaa rikostuomion langettamiseen, mitä tarkastellaan 9 artiklassa. 
Tällaista käsittelyä varten ei pyydetä suostumusta.

Tarkistus 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko 83 artiklan 
a kohdassa tarkoitettuja ehtoja ja takeita 
noudattaen tai valvontaviranomaisen 
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asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa tai 
työmarkkinoilla noudatettavissa 
työehtosopimuksissa asetetun velvoitteen 
noudattamiseksi tai sen rikkomisen 
välttämiseksi tai tärkeää yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi, ja siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. en

Perustelu

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

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

Tarkistus 1079
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
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sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Rikosrekisteriä
saa pitää vain julkisen viranomaisen 
valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 1080
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

j) hallinnollisiin seuraamuksiin, 
tuomioihin, rikoksiin, rikostuomioihin tai 
niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien 
tietojen käsittely suoritetaan joko 
viranomaisen valvonnassa tai kun käsittely 
on tarpeen rekisterinpitäjälle laissa tai 
asetuksessa asetetun velvoitteen 
noudattamiseksi tai tärkeää yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi, ja siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 1081
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 

j) rikoksiin, rikostuomioihin tai niihin 
liittyviin turvaamistoimiin liittyvien 
henkilötietojen käsittely suoritetaan joko 
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valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

viranomaisen valvonnassa tai kun käsittely 
on tarpeen rekisterinpitäjälle laissa tai 
asetuksessa asetetun velvoitteen 
noudattamiseksi tai tärkeää yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi, ja siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä tai 
osittaista rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Or. es

Perustelu

Syntyy vaikutelma, että voi olla rikostuomioita tai turvaamistoimia koskevia rekistereitä, joita 
ei pidetä julkisen viranomaisen valvonnassa. Kaikkia tällaisia rekistereitä – olivatpa ne sitten 
täydellisiä tai osittaisia – saa pitää vain julkisen viranomaisen valvonnassa.
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Tarkistus 1083
Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

j a) käsittely on tarpeen yksinomaan, jotta 
kunnioitetaan yksilöiden yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin perustuvia oikeuksia tai 
pannaan ne täytäntöön taikka edistetään 
rekisterinpitäjän tai sen yritysryhmän, 
jonka jäsen rekisterinpitäjä on, työvoiman 
osallisuutta ja monimuotoisuutta.

Or. en

Tarkistus 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

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

Komission teksti Tarkistus

j a) terveystietojen käsittely on 
välttämätöntä yksityisille 
sosiaaliturvajärjestelmille erityisesti siksi, 
että niillä tarjotaan toimentuloturvaa tai 
riskinhallintavälineitä, jotka ovat 
rekisteröidyn ja hänen huollettaviensa ja 
omaisuutensa intressien mukaisia, ja 
myös sen vuoksi, että niiden jakamisen 
avulla lisätään sukupolvien välistä tasa-
arvoa.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 1085
Ewald Stadler

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

Komission teksti Tarkistus

j a) Noudattamista koskevien velvoitteiden 
täyttämisen yhteydessä niillä, joita 
tällaiset säännöt koskevat, on oikeus 
käsitellä tietoja siinä määrin kuin se on 
tarpeen noudattamista koskevien 
säännösten täytäntöön panemiseksi.

Or. de

Tarkistus 1086
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) käsittely on tarpeen yritysryhmien 
lainmukaisten sisäisten tarkoituksien
vuoksi ja mikäli kyseisten rekisteröityjen 
edut otetaan riittävästi huomioon 
sisäisissä tietosuojamääräyksissä tai 
vastaavissa käytännesäännöissä, joihin 
viitataan 38 artiklan c kohdassa.

Or. en

Tarkistus 1087
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa Poistetaan.
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86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

Or. en

Tarkistus 1088
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
käsittelyä koskevat kriteerit, edellytykset ja 
asianmukaiset takeet sekä 2 kohdassa 
säädetyt poikkeukset.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Tämän kohdan sisältö on kohtuuttoman laaja, koska komissiolle siirretään valta määritellä 
asiakirjan keskeisiä osia alalla, joka on hyvin arkaluonteinen siihen liittyvien tietojen 
luonteen vuoksi. Sen vuoksi näistä ominaisuuksista olisi säädettävä tässä asetuksessa.

Tarkistus 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1091
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1092
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1093
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

3. Siirretään komissiolle valta – sen 
pyydettyä Euroopan tietosuojaneuvostolta 
lausunnon – antaa 86 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin 1 kohdassa tarkoitettujen 
erityisten tietoryhmien käsittelyä koskevat 
kriteerit, edellytykset ja asianmukaiset 
takeet sekä 2 kohdassa säädetyt 
poikkeukset.

Or. en

Tarkistus 1094
Judith Sargentini
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
olosuhteet, joiden vallitessa 
henkilönumeroa tai muuta yleistä 
tunnistetta voidaan käsitellä.

Or. en

Perustelu

Teksti otettiin voimassa olevasta tietosuojadirektiivistä. Siinä annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus asettaa tiukempia erityisrajoituksia kansallisen henkilönumeron käytölle, 
erityisesti hallinnon ulkopuolisilla aloilla sovellettuna.

Tarkistus 1095
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Käsittely, joka ei mahdollista 

tunnistamista
Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien 
tietojen perusteella, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos 
tämä olisi tarpeen vain jotta voitaisiin 
noudattaa jotakin tämän asetuksen 
säännöstä.

Or. en

Perustelu

Siirretty 5 artiklan c kohtaan (uusi).



AM\928600FI.doc 111/165 PE506.146v01-00

FI

Tarkistus 1096
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Käsittely, joka ei mahdollista 
tunnistamista

Automaattisen tietojenkäsittelyn 
yhteydessä sovellettava menettely

Or. de

Tarkistus 1097
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien 
tietojen perusteella, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos 
tämä olisi tarpeen vain jotta voitaisiin 
noudattaa jotakin tämän asetuksen 
säännöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1098
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien 
tietojen perusteella, rekisterinpitäjällä ei 

Poistetaan.
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ole velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos 
tämä olisi tarpeen vain jotta voitaisiin 
noudattaa jotakin tämän asetuksen 
säännöstä.

Or. de

Tarkistus 1099
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien 
tietojen perusteella, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos 
tämä olisi tarpeen vain jotta voitaisiin 
noudattaa jotakin tämän asetuksen 
säännöstä.

1. Useat rekisterinpitäjät voivat luoda 
yhteisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
menettelyn, mikäli menettely on 
rekisteröityjen suojeltavat edut ja 
asianomaisten rekisterinpitäjien tehtävät 
ja tarkoitus huomioon ottaen 
asianmukainen ja jokainen 
rekisterinpitäjistä hallitsee täydellisesti 
ainakin itse keräämiään tietoja. Useat 
rekisterinpitäjät voivat myös hallita 
täydellisesti kaikkia yhteisen 
automaattisen tietojenkäsittelyn tietoja.
2. Rekisterinpitäjien on varmistettava, että 
yhteisen menettelyn lainmukaisuutta 
voidaan valvoa. Tätä varten niiden on 
määriteltävä kirjallisesti
a) yhteisen automaattisen 
tietojenkäsittelymenettelyn syy ja 
tarkoitus;
b) kaikki menettelyyn osallistuvat 
rekisterinpitäjät ja niiden tarkoitukset;
c) kolmannet osapuolet, joille tietoja 
välitetään;
d) tietojen tyyppi;
e) tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet.
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3. Tietojenkäsittelyn kohteena oleva 
rekisteröity voi kääntyä minkä tahansa 
rekisterinpitäjän puoleen vedotakseen 
oikeuksiinsa. Jollei rekisterinpitäjä 
hallitse täydellisesti tietoja, sillä on 
velvollisuus välittää rekisteröidyn pyyntö 
sille rekisterinpitäjälle, joka on kerännyt 
tiedot. Rekisteröidylle on ilmoitettava 
pyynnön välittämisestä eteenpäin. 
Rekisteröidyn tiedonsaantioikeus koskee 
kaikkia rekisterinpitäjiä ja kaikkia 
yhteisen tiedonkäsittelyn tarkoituksia.
4. Rekisterinpitäjät ovat yhteisesti 
vastuussa siitä, että koko automaattisen 
tietojenkäsittelyn menettelyssä 
noudatetaan tämän asetuksen 
tietosuojavaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 1100
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä ei pysty käyttämiensä 
keinojen avulla tunnistamaan luonnollista 
henkilöä käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta 
hankkia lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä.

Or. en

Tarkistus 1101
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
tai yksilöimään luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella tai kaikki 
tiedot on suojattu salanimellä, 
rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta 
hankkia lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä.

Or. en

Tarkistus 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella erityisesti, jos niiden 
tunnistettavuus on poistettu tai ne on 
julkaistu salanimellä, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Or. en

Tarkistus 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella erityisesti, jos niiden 
tunnistettavuus on poistettu tai ne on 
julkaistu salanimellä, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta käsitellä tai hankkia 
lisätietoja rekisteröidyn tunnistamista 
varten, jos tämä olisi tarpeen vain jotta 
voitaisiin noudattaa jotakin tämän 
asetuksen säännöstä.

Or. en

Tarkistus 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
tai yksilöimään luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjä ei hanki lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
on tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Or. en

Tarkistus 1105
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
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Koulutus
Unionin kansalaisille ja asukkaille on 
annettava asianmukaisin keinoin 
tietosuojakoulutusta keskeisenä osana 
yleistä mediakasvatusta. Toimivaltaisille 
jäsenvaltioille ja unionin toimielimille ja 
elimille annetaan tehtäväksi tukea tätä 
toimintaa.

Or. en

Perustelu

Katso asiaan liittyvä 52 artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjällä on oltava
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten läpinäkyvät ja 
helposti saatavilla olevat toimintatavat.

1. Rekisterinpitäjällä on oltava 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten kriteerit, jotka 
liittyvät läpinäkyvyyteen ja helppoon 
saatavuuteen. Rekisterinpitäjä voi levittää 
näitä kriteereitä laatimalla 
toimintatapoja, jotka ilmoitetaan kaikille 
rekisteröidyille.

Or. es

Perustelu

Tällä tavoin vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja helppoa saatavuutta koskevia periaatteita samalla 
kun jätetään avoimeksi mahdollisuus laatia konkreettisia toimintatapoja tämän asetuksen 
puitteissa. Toimintatapojen laatiminen ei ole yleinen vaatimus, vaan se jää kunkin 
rekisterinpitäjän tehtäväksi, ja valvontaviranomaiset voivat vahvistaa asiaa koskevia 
suosituksia ja kannustimia.

Tarkistus 1107
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjällä on oltava 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten läpinäkyvät ja 
helposti saatavilla olevat toimintatavat.

1. Rekisterinpitäjällä on oltava 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten läpinäkyvät ja 
helposti saatavilla olevat toimintatavat, 
jotka on määritelty käytännesäännöissä.

Or. en

Tarkistus 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjällä on oltava 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten läpinäkyvät ja 
helposti saatavilla olevat toimintatavat.

1. Rekisterinpitäjällä on oltava 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten yksinkertaiset, 
tiiviit, läpinäkyvät, asianmukaisesti 
jäsennellyt ja helposti saatavilla olevat 
toimintatavat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa pyritään yhteensovittamaan 11 artiklaa ja 7 artiklan 2 kohdan b alakohtaa 
(uusi), jotta rekisterinpitäjät voisivat noudattaa ainoastaan yhtä yksityisyyspolitiikkaa, 
samalla kun otetaan käyttöön asianmukaisesti perusteltuja periaatteita, jotka koskevat 
kuluttajasopimuksien epäoikeudenmukaisia ehtoja ja joita sovelletaan tällaisiin asiakirjoihin.

Tarkistus 1109
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 
huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, etenkin kun 
tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

Or. en

Tarkistus 1110
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 
huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä ja pysyvästi säilyvässä
muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä, jossa otetaan huomioon 
rekisteröidyn tarpeet, etenkin kun tiedot on 
suunnattu erityisesti lapselle.

Or. de

Tarkistus 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä 
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ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 
huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

mahdollisuuksien mukaan selkeällä ja
yksinkertaisella kielellä. Tässä on otettava 
erityisesti huomioon tilanne, jossa tiedot 
on suunnattu erityisesti lapselle.

Or. es

Perustelu

Vaatimus toimittaa tiedot kielellä, jossa otetaan huomioon rekisteröidyn tarpeet, voi 
osoittautua kohtuuttomaksi ja yleensä vaikeaksi toteuttaa käytännössä. Tämän vuoksi 
ehdotetaan vaihtoehtoista sanamuotoa, jolla pyritään välttämään kohtuutonta rasitusta.

Tarkistus 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 
huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, etenkin kun 
tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

Or. en

Tarkistus 1113
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 

2. Rekisterinpitäjän on asetettava 
rekisteröidyn saataville kaikki 
henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot 
helposti ymmärrettävässä muodossa sekä 
selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, jossa 
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huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

otetaan huomioon rekisteröidyn tarpeet, 
etenkin kun tiedot on suunnattu erityisesti 
lapselle.

Or. en

Tarkistus 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 
huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti 
lapselle.

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit, jotka 
hän on tämän asetuksen mukaan 
velvollinen asettamaan rekisteröidyn 
saataville, ymmärrettävässä muodossa 
niin, että asiasta jonkin verran tietoinen, 
kiinnostunut ja harkitseva 
keskivertokuluttaja ymmärtää niitä.

Or. en

Tarkistus 1115
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tieto pitää välittää asianomaisille 
sellaisessa muodossa, joka varmistaa 
heidän tilanteensa tuntemuksen ja kattaa 
heidän päätöksenteossa tarvittavat tiedot. 
Siksi rekisterinpitäjä esittelee 
tietojenkäsittelyn tyyppien, niiden ehtojen 
ja seurauksien osalta erilaisia 
tietosuojakäytäntöjä selkeiden kuvien ja 
kuvakkeiden avulla. Täydelliset tiedot 
annetaan pyydettäessä 14 artiklan 



AM\928600FI.doc 121/165 PE506.146v01-00

FI

mukaisesti.

Or. hu

Perustelu

Kuvake ei ole ainut kuvallinen keino, joka edistää ymmärtämistä.

Tarkistus 1116
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän on annettava tietoja 
tietosuojaan liittyvistä toimintatavoistaan 
käyttämällä tietojenkäsittelyn eri tyyppien 
ja niiden edellytysten ja seurauksien 
kuvaamisessa apuna helposti 
ymmärrettäviä kuvakkeita. Siirretään 
komissiolle valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tällainen kuvakkeisiin 
perustuva kuvaamismenetelmä. 
Kuvakkeisiin perustuva 
kuvaamismenetelmä sisältää tietoa 
käsittelyn tarkoituksesta, siitä, 
luovutetaanko tietoja kolmansille 
osapuolille ja missä tarkoituksessa niitä 
siinä tapauksessa luovutetaan, 
jäljitysjärjestelmistä, suojakeinoja 
koskevista tiedoista ja niiden 
saatavuudesta, käytettävissä olevista ja 
toiminnassa olevista rekisterinpitäjän 
yhteyspisteistä, tietoturvapolitiikasta ja 
rekisterinpitäjän toteuttamista 
toimenpiteistä sekä säilyttämisen kestosta.

Or. en

Tarkistus 1117
Csaba Sógor
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio valtuutetaan hyväksymään
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon 
jälkeen 86 artiklan mukaisesti delegoidut 
säädökset koskien tiedottamisen vakioitua 
varmistamista, prosessin tyyppiä, 
säilytyksen aikaa, tietojen, kuvakkeiden 
tai muiden välineiden siirtoon tai 
poistamiseen liittyvää 3 artiklassa 
mainittujen selittävien kuvakkeiden ja 
muiden graafisten elementtien 
määrittelemistä tarkemmin.

Or. hu

Perustelu

Kuvake ei ole ainut kuvallinen keino, joka edistää ymmärtämistä.

Tarkistus 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Direktiivin 2002/58/EY 12 artikla sekä 
direktiivin 2002/22/EY 20 artikla ja 
21 artiklan 3 kohdan e alakohta koskevat 
rekisteröidyn oikeutta avoimeen tietoon ja 
viestintään, ja niissä edellytetään, että 
rekisterinpitäjä tiedottaa rekisteröidyille 
heidän henkilötietojen käyttöä koskevista 
oikeuksistaan ja kiinnittää huomion 
siihen, että on olemassa järjestelmiä, jotka 
on kehitetty sisäänrakennettua tietosuojaa 
koskevien periaatteiden mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 12 artikla ja yleispalveludirektiivin 20 ja 21 artikla 
kattavat tilaajaluettelopalvelut osana yleispalveluita. Tilaajapalveluiden tarjoajien 
tietokantojen on oltava kattavia. Tilaajatietojen sisällyttäminen on siten tärkeää, koska 
tilaajalle on ilmoitettava selvästi kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista jäsenvaltion 
valitsemasta mallista riippumatta (osallistuminen, jättäytyminen ulkopuolelle tai näiden 
yhdistelmä).

Tarkistus 1119
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely 
on automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1120
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 

Poistetaan.
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tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely 
on automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

Or. en

Perustelu

Vaatimus, jonka mukaan rekisterinpitäjän olisi "vahvistettava menettelyt" ja "laadittava 
mekanismit", on ylisääntelyä. Riskinä on, että vaatimus, jonka mukaan rekisterinpitäjän olisi 
tarjottava keinot pyyntöjen esittämiseksi sähköisesti, ei ole teknisesti neutraali.

Tarkistus 1121
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely on 
automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely on 
automatisoitu, rekisterinpitäjä voi tarjota 
keinot esittää tällaiset pyynnöt sähköisesti.

Or. en
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Tarkistus 1122
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely on 
automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely on 
automatisoitu ja jollei tästä aiheudu 
epäsuhtaisia toimia tai kustannuksia, 
rekisterinpitäjän on tarjottava keinot esittää 
tällaiset pyynnöt sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–19 
artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely 
on automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

1. Rekisterinpitäjän on toimitettava
14 artiklassa tarkoitetut tiedot 13 artiklassa 
ja 15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos sen katsotaan olevan 
järkevää, kaikki nämä tiedot voidaan 
tallentaa toimintatavoiksi ja 
menettelyohjeiksi, jotta niihin 
tutustumista ja niiden käsittelemistä 
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voidaan helpottaa.

Or. es

Perustelu

On tärkeää, että tiedot ovat saatavilla ja että oikeuksien käyttö on mahdollista. Siksi joidenkin 
merkittävien tai laaja-alaisten toimielinten on mahdollisesti laadittava rekisteröidyn etujen 
turvaamiseksi tarkasti määritellyt menettelyt edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä varten, 
kun taas pienemmät tai yksinkertaisemmat organisaatiot eivät tarvitse varsinaisia 
menettelyjä, tai niille riittää, että ne toimittavat rekisteröidyille hyvin lyhyet tiedot siitä, miten 
heidän on toimittava.

Tarkistus 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely on 
automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely on 
automatisoitu, rekisterinpitäjä voi tarjota 
keinot esittää tällaiset pyynnöt sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 1125
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Rekisterinpitäjän on laadittava 
erityisesti mekanismit, joiden avulla 
helpotetaan 13 artiklassa ja 15–
19 artiklassa tarkoitettujen toimien 
pyytämistä. Jos henkilötietojen käsittely 
on automatisoitu, rekisterinpitäjän on 
tarjottava keinot esittää tällaiset pyynnöt 
sähköisesti.

1. Rekisterinpitäjän on vahvistettava 
menettelyt 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 13 artiklassa ja 
15–19 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää 
13 artiklassa ja 15–19 artiklassa 
tarkoitettuja oikeuksia, hänen on 
esitettävä asiaa koskeva pyyntö 
rekisterinpitäjälle itse allekirjoittamallaan 
tai muutoin verrattavissa olevalla oikeaksi 
todistetulla asiakirjalla.

Or. en

Tarkistus 1126
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot voidaan 
toimittaa sähköisesti, paitsi jos rekisteröity 
toisin pyytää.

Or. en
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Tarkistus 1127
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti.

Or. en

Perustelu

Poistolla vältetään byrokraattisen rasituksen aiheuttaminen pk-yrityksille.

Tarkistus 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
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pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen, tai jos pyydettyjen tietojen 
luonne edellyttää, että ne on tarkastettava 
ennen niiden saataville asettamista, jotta 
rekisteriin ei sisällytetä mitään 
kolmansiin osapuoliin liittyviä tietoja. 
Tiedot on annettava kirjallisesti. Jos 
rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, 
tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi jos 
rekisteröity toisin pyytää.

Or. en

Perustelu

Henkilötietoihin saattaa sisältyä tosiasiallista ja/tai spekulatiivista tietoa, joka liittyy 
kolmansiin osapuoliin. Olisi oltava mahdollista pyytää pitempää vastausaikaa, jotta taataan 
tällaisten kolmansien osapuolien tietosuoja. Tämä koskee erityisesti terveydenhoitoa ja 
sosiaalihuoltoa.

Tarkistus 1129
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää, jos useat rekisteröidyt käyttävät 
oikeuksiaan ja heidän on tehtävä 
kohtuullisessa määrin yhteistyötä, jotta 
voidaan välttää rekisterinpitäjän tarpeeton 
ja suhteeton rasittaminen. Tiedot on 
annettava kirjallisesti. Jos rekisteröity 
esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on 
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pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

toimitettava sähköisesti mahdollisuuksien 
mukaan, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin
pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
rasittaminen. Tiedot on annettava 
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot voidaan 
toimittaa sähköisesti, paitsi jos rekisteröity 
toisin pyytää tai jos rekisterinpitäjällä on 
syytä uskoa, että tietojen toimittaminen 
sähköisesti aiheuttaa merkittävän 
petoksen riskin.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen tietojen, kuten luottotietojen, toimittaminen sähköisesti kuluttajille voi johtaa tietojen 
muuttamiseen tai henkilötietovarkauteen. Tietojen toimittamisen olisi edellytettävä tietoja 
säilyttävän viraston asettamien kriteerien mukaista pyynnön aitouden tarkistamista. Näin 
voidaan välttää tietojen sieppaaminen, väärinkäyttö, vilpillinen käyttö tai muuttaminen.
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Tarkistus 1131
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön 
esittämisestä, onko 13 artiklan ja 15–
19 artiklan nojalla toteutettu toimenpiteitä, 
ja toimitettava pyydetyt tiedot. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää 
kuukaudella, jos useat rekisteröidyt 
käyttävät oikeuksiaan ja heidän on 
tehtävä kohtuullisessa määrin yhteistyötä, 
jotta voidaan välttää rekisterinpitäjän 
tarpeeton ja suhteeton rasittaminen.
Tiedot on annettava kirjallisesti. Jos 
rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, 
tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi 
jos rekisteröity toisin pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle kohtuuttomasti viipymättä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tiedot on annettava 
kirjallisesti, sähköiset keinot mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 1132
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kuukaudella, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan ja 
heidän on tehtävä kohtuullisessa määrin 
yhteistyötä, jotta voidaan välttää 
rekisterinpitäjän tarpeeton ja suhteeton 
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rasittaminen. Tiedot on annettava
kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

rasittaminen. Tiedot on toimitettava 
kirjallisesti tai sähköisesti siten kuin 
rekisteröity pyytää.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaisempi, jättää muotoa koskevan valinnan aina rekisteröidyn tehtäväksi, ei 
ainoastaan silloin, kun tietoja pyydetään sähköisesti.

Tarkistus 1133
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön 
esittämisestä, onko 13 artiklan ja 15–
19 artiklan nojalla toteutettu toimenpiteitä, 
ja toimitettava pyydetyt tiedot. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää 
kuukaudella, jos useat rekisteröidyt 
käyttävät oikeuksiaan ja heidän on 
tehtävä kohtuullisessa määrin yhteistyötä, 
jotta voidaan välttää rekisterinpitäjän 
tarpeeton ja suhteeton rasittaminen.
Tiedot on annettava kirjallisesti. Jos 
rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, 
tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi 
jos rekisteröity toisin pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle kohtuuttomasti viipymättä, 
onko 13 artiklan ja 15–19 artiklan nojalla 
toteutettu toimenpiteitä, ja toimitettava 
pyydetyt tiedot. Tiedot on annettava 
kirjallisesti.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen teksti on liian ohjaileva, ja asiaa on paras tarkastella suuntaa-antavaa 
lähestymistapaa noudattaen.
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Tarkistus 1134
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön 
esittämisestä, onko 13 artiklan ja 15–
19 artiklan nojalla toteutettu toimenpiteitä, 
ja toimitettava pyydetyt tiedot. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää kuukaudella, 
jos useat rekisteröidyt käyttävät 
oikeuksiaan ja heidän on tehtävä 
kohtuullisessa määrin yhteistyötä, jotta 
voidaan välttää rekisterinpitäjän tarpeeton 
ja suhteeton rasittaminen. Tiedot on 
annettava kirjallisesti. Jos rekisteröity 
esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on 
toimitettava sähköisesti, paitsi jos 
rekisteröity toisin pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle tarpeettomasti viipymättä ja 
viimeistään 30 työpäivän kuluttua pyynnön 
esittämisestä, onko 13 artiklan ja 15–
19 artiklan nojalla toteutettu toimenpiteitä, 
ja toimitettava pyydetyt tiedot. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää 
30 työpäivällä, jos useat rekisteröidyt 
käyttävät oikeuksiaan ja heidän on tehtävä 
kohtuullisessa määrin yhteistyötä, jotta 
voidaan välttää rekisterinpitäjän tarpeeton 
ja suhteeton rasittaminen, tai jos tiedot 
olisivat epätäydellisiä tai virheellisiä. 
Tiedot on annettava siinä muodossa kuin 
niitä pyydettiin, paitsi jos rekisteröity 
toisin pyytää.

Or. en

Tarkistus 1135
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy 
toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn 
pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on
ilmoitettava rekisteröidylle kieltäytymisen 
syyt ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää 
muita oikeussuojakeinoja.

3. Jos rekisterinpitäjä ei toteuta 
toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 
perusteella, rekisteröidyllä on oikeus kysyä 
rekisterinpitäjältä kieltäytymisen syistä ja 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Or. en
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Tarkistus 1136
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy 
toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn 
pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle kieltäytymisen 
syyt ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää 
muita oikeussuojakeinoja.

3. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy 
toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn 
pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle kieltäytymisen 
syyt ja kaikki kieltäytymiseen johtaneet 
tosiseikat ja kerrottava mahdollisuudesta
tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja 
käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Or. en

Perustelu

Nykyään rekisterinpitäjät epäävät usein oikeudet esittämättä asianmukaisia perusteluja. 
Rekisteröidyn on mahdotonta ilmiantaa lainvastainen oikeuksien epääminen.

Tarkistus 1137
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy 
toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn 
pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle kieltäytymisen 
syyt ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää 
muita oikeussuojakeinoja.

3. Jos rekisterinpitäjä ei toteuta 
toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 
perusteella, rekisteröidyllä on oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle.

Or. en
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Perustelu

Viittaus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle riittää sen varmistamiseksi, että 
rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan.

Tarkistus 1138
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti tai jos ne 
ovat luonteeltaan monimutkaisia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun, joka 
vastaa tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta
aiheutuneita hallinnollisia kustannuksia. 
Siinä tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen kohtuuttomuus.

Or. en

Perustelu

Monimutkaisuus (esimerkiksi pyydettyjen tietojen määrä tai rakenne) on myös otettava 
huomioon.

Tarkistus 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
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pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

pyyntöjä esitetään toistuvasti tai jos ne 
ovat luonteeltaan monimutkaisia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun, joka 
vastaa tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta
aiheutuneita hallinnollisia kustannuksia. 
Siinä tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen kohtuuttomuus.

Or. en

Tarkistus 1140
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen 
maksun ottaen huomioon tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta aiheutuneet hallinnolliset 
kustannukset. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

Or. en

Tarkistus 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
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ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja jos samoja 
pyyntöjä esitetään useammin kuin kerran 
kuudessa kuukaudessa, rekisterinpitäjä 
voi periä hallinnollisen maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
toistuvuus.

Or. en

Tarkistus 1142
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia, lukuun ottamatta 
kustannuksia, jotka rekisterinpitäjälle 
ovat tosiasiallisesti aiheutuneet pyyntöjen 
käsittelyn yhteydessä. Jos pyynnöt ovat
häiritseviä tai ilmeisen kohtuuttomia, 
etenkin jos niitä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi kieltäytyä
suorittamasta pyydettyä toimea.

Or. en

Tarkistus 1143
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
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pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia.

Or. en

Perustelu

Siirretty yksittäisiin artikloihin.

Tarkistus 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen 
maksun tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta. Maksun 
on oltava enintään pyydettyjen tietojen 
toimittamisesta aiheutuneiden 
kustannuksien suuruinen. Siinä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen kohtuuttomuus.

Or. en

Tarkistus 1145
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat joko maksuttomia tai 
enimmäismääräisesti maksettavia, jotta 
katetaan käsittelystä aiheutuvat 
hallinnolliset kulut, erityisesti toistuvien 
tai laajamittaisten pyyntöjen kohdalla. Jos 
pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia ja 
etenkin jos pyyntöjä esitetään toistuvasti 
häiriöiden, ongelmien tai taloudellisen 
rasituksen aiheuttamiseksi, rekisterinpitäjä 
voi periä maksun tietojen toimittamisesta 
tai pyydetyn toimen suorittamisesta tai 
jättää pyydetyn toimen suorittamatta. Siinä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen kohtuuttomuus.

Or. en

Tarkistus 1146
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pyyntöihin sovelletaan seuraavia 
määräyksiä 15 artiklan mukaisesti: 
a) Rekisterinpitäjä voi periä maksun asiaa 
koskevien tietojen toimittamisesta. 
Maksun ei pidä olla kohtuuton.
b) Rekisterinpitäjä ei ole velvollinen 
toimittamaan asiaa koskevia tietoja, 
ennen kuin rekisterinpitäjä on 
vastaanottanut
i) edellä mainitun a) kohdan mukaisen 
maksun ja
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ii) pyynnön esittäneen henkilön 
henkilöllisyyttä koskevan tiedon, jota 
rekisterinpitäjä voi kohtuudella edellyttää. 
c) Jos rekisterinpitäjä on aiemmin 
noudattanut yksittäisen henkilön 
esittämää pyyntöä, rekisterinpitäjä ei ole 
velvollinen noudattamaan mainitun 
henkilön myöhemmin esittämää identtistä 
tai vastaavaa pyyntöä mainitun jakson 
osalta, paitsi jos edellisen pyynnön 
noudattamisen ja tämänhetkisen pyynnön 
esittämisen välillä on kulunut 
kohtuullinen aika.
d) Rekisterinpitäjän on otettava huomioon 
kaikki 38 artiklan mukainen ohjeistus 
päättäessään, 
i) onko myöhemmin esitetty pyyntö 
identtinen tai vastaava kuin aiemmin 
esitetty pyyntö
ii) onko edellisen pyynnön noudattamisen 
ja tämänhetkisen pyynnön esittämisen 
välillä kulunut kohtuullinen aika.

Or. en

Perustelu

Kohtuullisen maksun periminen on perusoikeuksien mukaista. Spekulatiivisten, toistuvien ja 
häiritsevien pyyntöjen torjuminen on lainmukaista, jotta vältetään suhteettoman rasituksen 
aiheutuminen rekisterinpitäjille.

Tarkistus 1147
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 

Poistetaan.
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koskevat kriteerit ja edellytykset.

Or. en

Tarkistus 1148
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1149
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 4 kohdassa 
tarkoitettuja ilmeisen kohtuuttomia 
pyyntöjä ja maksuja koskevat kriteerit ja 
edellytykset.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jos komissio ratkaisisi, milloin rekisteröity käyttää oikeuksiaan ilmeisen kohtuuttomalla 
tavalla, se puuttuisi vakavasti rekisteröityjen oikeuksiin. Kyse on varsin kapeasta aihepiiristä, 
joka olisi jätettävä valvontaviranomaisten ja tuomioistuinten hoidettavaksi.
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Tarkistus 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1151
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1152
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1153
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeeton.

Tarkistus 1154
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

5. Siirretään komissiolle valta – sen 
pyydettyä Euroopan tietosuojaneuvostolta 
lausunnon – antaa 86 artiklan mukaisesti 
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4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin 4 kohdassa tarkoitettuja 
maksuja koskevat kriteerit ja edellytykset.

Or. en

Tarkistus 1155
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällainen valtuutus rajoittaisi neuvotteluja, joita parhaillaan käydään ehdotuksesta 
asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla. Laatimalla vakiolomakkeet ja -menettelyt sähköisesti 
tapahtuvaa viestintää varten puututtaisiin liian voimakkaasti tekniseen standardisointiin myös 
julkisella sektorilla.

Tarkistus 1156
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja Poistetaan.
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-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1157
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1158
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1159
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeeton.

Tarkistus 1160
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa laaditaan 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 2 kohdassa 
tarkoitettua viestintää varten, myös silloin 
kun se tapahtuu sähköisesti. Tässä 
yhteydessä komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Perustelu

Monialainen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä, jotta taataan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi täsmentää 
vakiomenettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 1162
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvoston antaman 
lausunnon hyväksymisen jälkeen
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1163
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
2 kohdassa tarkoitettua viestintää varten, 
myös silloin kun se tapahtuu sähköisesti. 
Tässä yhteydessä komissio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvoston antaman lausunnon 
hyväksymisen jälkeen 87 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komission vedotessa sille asetuksen (EU) 
N:o 2012/1025 ja sen 10 artiklan nojalla 
myönnettyihin etuoikeuksiin sen on 
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varmistettava, että mikroyritykset, pienet 
ja keskisuuret yritykset ja kuluttajaryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina ja että 
Euroopan tietosuojaneuvosto ilmaisee 
suostumuksensa näiden teollisten 
normien käyttöön tämän asetuksen 
mukaisissa tarkoituksissa.

Or. en

Perustelu

Keskinäinen valvontajärjestelmä; komissio voisi vaatia teollisen normin käyttöön ottamista 
vaihtoehtona asiakirjalle. Tässä tapauksessa olisi kuultava Euroopan tietosuojaneuvostoa ja 
taattava pk-yrityksien ja kuluttajien asianmukainen edustus.

Tarkistus 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojen vastaanottajien oikeudet Oikaisuja ja poistoja koskeva 
ilmoitusvelvollisuus

Or. de

Perustelu

13 artikla ei sisällä mitään vastaanottajien oikeuksia.

Tarkistus 1165
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 

Poistetaan.
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luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Or. de

Perustelu

13 artikla jaetaan kahdeksi uudeksi kohdaksi.

Tarkistus 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jonka kanssa 
rekisterinpitäjä on edelleen 
sopimussuhteessa ja jolle tietoja on 
luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Or. en

Tarkistus 1167
Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai kaikista poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
siirretty. Rekisterinpitäjän on tiedotettava 
rekisteröidylle näistä kolmansista 
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vaivaa. osapuolista.

Or. fr

Tarkistus 1168
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toiminnasta suorasti vastaavan 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16, 17 tai 19 artiklan 
mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistoista 
tai vastalauseista jokaiselle 
vastaanottajalle, jolle on luovutettu 
rekisterinpitäjältä peräisin olevia tietoja. 
Jos toiminnasta suorasti vastaava 
rekisterinpitäjä ei tiedä, kuka 
henkilötietojen vastaanottaja on, eikä 
tämä johdu rekisterinpitäjän tahallisesta 
tai tuottamuksellisesta toiminnasta, se 
vapautetaan tästä velvollisuudesta.

Or. de

Perustelu

Tämä säännös merkitsee valtavaa helpotusta rekisteröidyille etenkin tietojen poiston 
yhteydessä. Tämä velvollisuus vastaa suorasti vastuullisille rekisterinpitäjille 14 artiklan 
1 kohdassa asetettua velvollisuutta antaa rekisteröidyille kattavat tiedot vastaanottajista.

Tarkistus 1169
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toiminnasta epäsuorasti vastaavan 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
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kaikenlaisista 16, 17 tai 19 artiklan 
mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistoista 
tai vastalauseista kaikille vastaanottajille, 
ellei näille ole jo ilmoitettu niistä edellä 
1 kohdan nojalla.

Or. de

Perustelu

Tämä velvollisuus vastaa 14 artiklan 2 kohdassa asetettua rajoitettua velvollisuutta toimittaa 
vastaanottajia koskevia tietoja. Rekisteröity voi valita, vaatiiko hän tietojen kattavaa 
poistamista suorasti vastaavalta rekisterinpitäjältä vai niiden osittaista poistamista 
epäsuorasti vastaavalta rekisterinpitäjältä.

Tarkistus 1170
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Todistustaakka edellä mainittujen 
velvollisuuksien täyttämisestä on 
rekisterinpitäjillä.

Or. de

Tarkistus 1171
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Yhdenmukaistettu tiedotuspolitiikka

1. Mikäli vähintään yksi 5 artiklan 
b kohdan 1–10 alakohdassa tarkoitetuista 
riskitekijöistä on olemassa ja mikäli 
rekisteröityyn liittyviä henkilötietoja 
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kerätään, rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle seuraavat yksityiskohdat 
ennen tietojen antamista 14 artiklan 
mukaisesti:
a) kerätäänkö henkilötietoja suurempia 
määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn 
jokaisen tarkoituksen toteuttamiseksi
b) säilytetäänkö henkilötietoja suurempia 
määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn 
jokaisen tarkoituksen toteuttamiseksi
c) käsitelläänkö henkilötietoja muita kuin 
niitä tarkoituksia varten, joita varten ne 
kerättiin
d) levitetäänkö henkilötietoja muille kuin 
julkisille kolmansille osapuolille muita 
kuin niitä tarkoituksia varten, joita varten 
ne kerättiin
e) myydäänkö henkilötietoja
f) säilytetäänkö henkilötietoja kryptatussa 
muodossa.
2. 1 kohdassa tarkoitetut yksityiskohdat 
esitetään liitteen X mukaisesti riveihin 
järjestetyssä taulukkomuodossa, käyttäen 
tekstiä ja symboleita, seuraavissa 
kolmessa sarakkeessa:
a) ensimmäisessä sarakkeessa esitetään 
näitä yksityiskohtia symboloivia graafisia 
muotoja
b) toisessa sarakkeessa annetaan näitä 
yksityiskohtia koskevaa olennaista tietoa
c) kolmannessa sarakkeessa esitetään 
graafisia muotoja, joista ilmenee, onko 
kyse jostakin tietystä yksityiskohdasta.
3. 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
esitetään helposti erottuvalla ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla käyttäen kieltä, 
joka on helposti ymmärrettävissä niiden 
jäsenvaltioiden kuluttajien kannalta, joille 
tieto on tarkoitettu. Jos yksityiskohdat 
esitetään sähköisesti, niiden on oltava 
konekielisessä muodossa.
4. Lisätietoja ei anneta. 1 kohdassa 
tarkoitettuja yksityiskohtia koskevia 
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tarkkoja selvityksiä tai lisähuomautuksia
voidaan antaa muiden 14 artiklan 
mukaisten tietovaatimuksien yhteydessä. 
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut yksityiskohdat ja 
niiden esittäminen, mihin viitataan 
2 kohdassa ja liitteessä X.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyille on tiedotettava tiedonkäsittelytoimista, joita se taho toteuttaa, jonka kanssa 
rekisteröidyt ovat vuorovaikutuksessa, ilman, että rekisteröidyille annetusta laajasta 
tietomäärästä aiheutuu liiallista rasitetta. Kun tietoja annetaan rekisteröidylle, 
rekisterinpitäjien on otettava käyttöön tiiviitä kuvakkeisiin perustuvia tiedotuspolitiikkoja 
ennen omien tiedotuspolitiikkojensa yksityiskohtaista vahvistamista, jotta mahdollistetaan 
tietosuojapolitiikkojen nopea ymmärtäminen ja parempi vertailukelpoisuus.

Tarkistus 1172
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Yhdenmukaistettu tiedotuspolitiikka

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on 
toimitettava rekisteröidylle seuraavat 
yksityiskohdat ennen tietojen antamista 
14 artiklan mukaisesti:
a) kerätäänkö henkilötietoja suurempia 
määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn 
jokaisen tarkoituksen toteuttamiseksi
b) säilytetäänkö henkilötietoja suurempia 
määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn 
jokaisen tarkoituksen toteuttamiseksi
c) käsitelläänkö henkilötietoja muita kuin 
niitä tarkoituksia varten, joita varten ne 
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kerättiin
d) levitetäänkö henkilötietoja muille kuin 
julkisille kolmansille osapuolille muita 
kuin niitä tarkoituksia varten, joita varten 
ne kerättiin
e) myydäänkö henkilötietoja
f) säilytetäänkö henkilötietoja kryptatussa 
muodossa.
2. 1 kohdassa tarkoitetut yksityiskohdat 
esitetään liitteen X mukaisesti riveihin 
järjestetyssä taulukkomuodossa, käyttäen 
tekstiä ja symboleja, seuraavissa kolmessa 
sarakkeessa:
a) ensimmäisessä sarakkeessa esitetään 
näitä yksityiskohtia symboloivia graafisia 
muotoja
b) toisessa sarakkeessa annetaan näitä 
yksityiskohtia koskevaa olennaista tietoa
c) kolmannessa sarakkeessa esitetään 
graafisia muotoja, joista ilmenee, onko 
kyse jostakin tietystä yksityiskohdasta.
3. 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
esitetään helposti erottuvalla ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla käyttäen kieltä, 
joka on helposti ymmärrettävissä niiden
jäsenvaltioiden kuluttajien kannalta, joille 
tieto on tarkoitettu. Jos yksityiskohdat 
esitetään sähköisesti, niiden on oltava 
konekielisessä muodossa
4. Lisätietoja ei anneta. 1 kohdassa 
tarkoitettuja yksityiskohtia koskevia 
tarkkoja selvityksiä tai lisähuomautuksia 
voidaan antaa muiden 14 artiklan 
mukaisten tietovaatimuksien yhteydessä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut yksityiskohdat ja 
niiden esittäminen, mihin viitataan 
2 kohdassa ja liitteessä X.

Or. en
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Perustelu

Rekisteröidyille on tiedotettava tiedonkäsittelytoimista, joita se taho toteuttaa, jonka kanssa 
rekisteröidyt ovat vuorovaikutuksessa, ilman, että rekisteröidyille annetusta laajasta 
tietomäärästä aiheutuu liiallista rasitetta. Kun tietoja annetaan rekisteröidylle, 
rekisterinpitäjien on otettava käyttöön tiiviitä kuvakkeisiin perustuvia tiedotuspolitiikkoja 
ennen omien tiedotuspolitiikkojensa yksityiskohtaista vahvistamista, jotta mahdollistetaan 
tietosuojapolitiikkojen nopea ymmärtäminen ja parempi vertailukelpoisuus.

Tarkistus 1173
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on 
toimitettava rekisteröidylle ainakin 
seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;
b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohtaan, ja rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
c) henkilötietojen säilytysaika;
d) rekisteröidyn oikeus pyytää häntä 
itseään koskevia henkilötietoja 
rekisterinpitäjältä sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä;
e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja 
viranomaisen yhteystiedot;
f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät;
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g) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, ja kyseisen kolmannen maan 
tai kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan taso tietosuojan riittävyyttä 
koskevan komission päätöksen 
perusteella;
h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 1174
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on 
toimitettava rekisteröidylle ainakin 
seuraavat tiedot:

1. Mikäli yksikään 5 artiklan b kohdan 1–
10 alakohdassa tarkoitetuista 
riskitekijöistä ei ole olemassa ja mikäli 
rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerätään, rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle pyynnöstä seuraavat tiedot.

Mikäli vähintään kaksi 5 artiklan 
b kohdan 1–10 alakohdassa tarkoitetuista 
riskitekijöistä on olemassa ja mikäli 
rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerätään, rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle ainakin seuraavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Artiklaa tarkistetaan ottaen huomioon asiayhteys ja riskiperiaatteet 5 artiklan a kohdan 
(uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukaisesti.
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Tarkistus 1175
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on 
toimitettava rekisteröidylle ainakin 
seuraavat tiedot:

1. Toiminnasta suorasti vastaavan 
rekisterinpitäjän tai tarvittaessa sen 
edustajan on säilytettävä asiakirjat 
ainakin seuraavista tiedoista:

Or. de

Perustelu

14 ja 28 artikla yhdistetään, ja tässä yhteydessä eri rekisterinpitäjille asetetaan erilaisia 
velvollisuuksia. Tiedotus- ja dokumentointivelvollisuuksien olisi oltava pitkälti samat, jotta 
helpotetaan rekisterinpitäjien velvollisuuksien hoitamista.

Tarkistus 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle ainakin seuraavat tiedot:

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle ainakin seuraavat tiedot.
Seuraavia kohtia ei sovelleta 
pienyrityksiin niiden harjoittaessa omaa 
toimintaansa ja sellaisen tiedon kohdalla, 
joka on tarkoitettu ehdottomasti ja 
yksinomaan niiden sisäiseen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 1177
Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle ainakin seuraavat tiedot:

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle tai asetettava helposti 
rekisteröidyn saataville ainakin seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Tietojen toimittamisen tarve estää käytännöllisten lähestymistapojen käyttöön ottamisen 
avoimuuteen nähden.

Tarkistus 1178
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä rekisterinpitäjän on silloin, 
kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja, toimitettava rekisteröidylle 
ainakin seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot 
b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot.
Rekisteröidyn pyynnöstä toimitetaan 
lisätietoja, joihin sisältyvät seuraavat 
tiedot: 
a) henkilötietojen säilytysaika 
b) rekisteröidyn oikeus pyytää häntä 
itseään koskevia henkilötietoja 
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rekisterinpitäjältä sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä 
c) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja 
viranomaisen yhteystiedot 
d) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 
e) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, ja kyseisen kolmannen maan 
tai kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan taso tietosuojan riittävyyttä 
koskevan komission päätöksen perusteella 
f) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet. 

Or. en

Perustelu

Prosessin olisi oltava kaksivaiheinen.

Tarkistus 1179
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot tai 
tarvittaessa yritysryhmän ja sen 
tietosuojavastaavan henkilöllisyys ja 
yhteystiedot;

Or. en
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Tarkistus 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan henkilöllisyys ja yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
yhteystiedot;

Or. es

Tarkistus 1182
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot;

Or. fr
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Perustelu

Tietosuojavastaavan henkilötietojen toimittaminen on korvattava tietosuojavastaavan yleisten 
yhteystietojen toimittamisella tämän riippumattomuuden takaamiseksi ja näiden tietojen 
päivittämistarpeen poistamiseksi tapauksessa, jossa tietosuojavastaava vaihtuu.

Tarkistus 1183
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan;

b) henkilötietojen käsittelyn erityiset 
tarkoitukset sekä tietoa henkilötietojen 
käsittelyn turvallisuudesta, mukaan lukien 
sopimusmääräykset ja yleiset 
sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan;

Or. en

Perustelu

Koska tietoturvallisuus on olennainen osa tietosuojaa, tätä tietoa pidetään tärkeänä 
rekisteröidyn kannalta.

Tarkistus 1184
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan;

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan, 1 kohdan a alakohtaan ja 
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1 kohdan b alakohtaan;

Or. en

Tarkistus 1185
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohtaan, ja rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;

Or. en

Tarkistus 1186
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan;

b) jokaisen henkilötietojen ryhmän 
käsittelyn tarkoitukset, mukaan lukien 
sopimusmääräykset ja yleiset 
sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän ensisijainen oikeutettu 
etu, jos käsittely perustuu 6 artiklan 
1 kohdan f alakohtaan;

Or. en

Perustelu

Käytännössä rekisteröidyille annetaan usein yleispäteviä vastauksia eivätkä he näin ollen saa 
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asianmukaista tietoa; tarkistuksessa selvennetään asianmukaista vastausta.

Tarkistus 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan;

b) henkilötietojen käsittelyn erityinen 
tarkoitus tai erityiset tarkoitukset, mukaan 
lukien suhteessa 6 artiklan määräyksiin, 
ja erityisesti sopimusmääräykset ja yleiset 
sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaan ja 1 kohdan b alakohtaan;

Or. en

Tarkistus 1188
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohtaan, ja rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

b) tarkoitus tai tarkoitukset, joita varten 
tietoja käsitellään; ja

Or. en

Perustelu

Rekisteröidylle ei pitäisi antaa liikaa tietoa.
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