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Tarkistus 1189
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

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 1190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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. es

Perustelu

Kohdassa todetaan, että tietoja on annettava käsittelyn tarkoituksista ja sopimusmääräyksistä 
ja yleisistä sopimusehdoista tai että oikeutettu etu on määriteltävä. Mielestämme tässä 
asiassa riittää selvä viittaus käsittelyn tarkoituksiin, jotta kohteena olevalle henkilölle 
voidaan antaa tarvittavat tiedot, jotta hän voi tarvittaessa pyytää tarpeellisiksi katsomiaan 
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täydentäviä tietoja. Näin ollen ei ole tarpeen lisätä sopimusmääräyksiä, sopimusehtoja tai 
täydentäviä selvityksiä oikeutetuista eduista. Kaikki nämä seikat voivat olla tärkeitä 
myöhemmin, jos rekisteröity päättää pyytää lisätietoja tai ryhtyä toimenpiteisiin, mutta 
mielestämme kyseiset seikat ovat kohtuuttomia ja tarpeettomia 14 artiklan tarkoituksen 
kannalta ja aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 1191
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1192
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjä ei voi tietää aina, kuinka kauan henkilötietoja säilytetään.

Tarkistus 1193
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1194
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) henkilötietojen arvioitu säilytysaika;

Or. en

Perustelu

Tarkan säilytysajan määritteleminen ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa.

Tarkistus 1195
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) henkilötietojen arvioitu säilytysaika;

Or. en

Tarkistus 1196
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei 
ole mahdollista, tämän ajan 
määrittämiskriteerit;

Or. en

Tarkistus 1197
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) kunkin henkilötietojen ryhmän
säilytysaika;

Or. en

Tarkistus 1198
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) henkilötietojen säilytysaika, jos se on 
tiedossa;

Or. de

Perustelu

Eri syistä, esim. kolmannen osapuolen vaikutuksen vuoksi, voi säilytysajan päättäminen olla 
mahdotonta ilmoitusvelvollisuuden yhteydessä. Ei ole mielekästä vaatia mahdottomia.

Tarkistus 1199
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) mahdollisuuksien mukaan
henkilötietojen säilytysaika;

Or. es

Perustelu

Osaa a–h alakohdassa tarkoitetuista tiedoista voi olla mahdotonta toimittaa, tai ainakin 
niiden toimittamisessa voi kestää jonkin aikaa. Tämä koskee esimerkiksi tietojen 
säilyttämisaikaa tai aikomusta siirtää tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle.

Tarkistus 1200
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) henkilötietojen säilytysaika ja niiden 
mahdollinen arkistointiaika;

Or. fr

Perustelu

Jokaisen rekisterinpitäjän vastuulla oleva asiakirjojen säilyttäminen käsittää useita pakollisia 
tietoja (28 artikla). Näihin tietoihin kuuluu muun muassa "yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista" (28 artiklan 2 kohdan g alakohta). Samoin näihin kuuluvat 
rekisteröityjen pakolliset tiedot.

Tarkistus 1201
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) rekisteröidyn oikeus pyytää häntä 
itseään koskevia henkilötietoja 
rekisterinpitäjältä sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä;

d) rekisteröidyn oikeus pyytää häntä 
itseään koskevia henkilötietoja 
rekisterinpitäjältä sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista ja vastustaa niiden käsittelyä;

Or. en

Tarkistus 1202
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rekisteröidyn oikeus pyytää häntä 
itseään koskevia henkilötietoja 
rekisterinpitäjältä sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä;

d) rekisteröidyn oikeus pyytää häntä 
itseään koskevia henkilötietoja 
rekisterinpitäjältä sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista, 
unohtamista tai poistamista tai vastustaa 
niiden käsittelyä tai pyytää tietojen 
siirtämistä;

Or. en

Tarkistus 1203
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja 
viranomaisen yhteystiedot;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1204
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja 
viranomaisen yhteystiedot;

e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

Or. es

Perustelu

Kyseiset tiedot ovat usein henkilötietoja, joita ei tarvitse käsitellä tai luovuttaa, minkä vuoksi 
riittää yhteystietojen ilmoittaminen asiaankuuluvia oikeudellisia toimenpiteitä varten.

Tarkistus 1205
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät;

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät erityisesti 
20 artiklassa mainituissa tapauksissa;

Or. en

Perustelu

Profilointi on arkaluontoinen toimenpide, minkä vuoksi se olisi nostettava esille tässä 
yhteydessä.

Tarkistus 1206
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät;

f) tarvittaessa henkilötietojen 
vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, 
jotka ovat rekisterinpitäjän tai sen 
yritysryhmän ulkopuolella, jonka jäsen 
rekisterinpitäjä on;

Or. en

Tarkistus 1207
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät;

f) kunkin henkilötietojen ryhmän 
vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

Or. en

Tarkistus 1208
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät;

f) henkilötietojen vastaanottajat, mukaan 
lukien ne rekisterinpitäjät, joille
henkilötietoja luovutetaan niiden 
oikeutettujen etujen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 1209
Stanimir Ilchev
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät;

f) kakkien sellaisten vastaanottajien 
henkilöllisyys ja yhteystiedot, jotka 
käsittelevät suoralta rekisterinpitäjältä 
peräisin olevia henkilötietoja sekä 
käsittelyn tarkoitus riippumatta siitä, onko 
tiedot saatu suoraan rekisteröidyltä tai 
epäsuorasti joltakin toiselta taholta; tätä 
ei sovelleta, jos vastaanottaja on 
tuntematon, ellei se johdu suoran 
rekisterinpitäjän tahallisuudesta tai 
huolimattomuudesta;

Or. de

Perustelu

Rekisteröidyn oikeuksia vahvistetaan. Suoran rekisterinpitäjän on näin mahdollista antaa 
kattavat tiedot henkilötietojen vastaanottajasta sekä täyttää velvollisuutensa 13 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Selkeyden vuoksi tiedot rajoitetaan henkilöllisyyteen, yhteystietoihin ja 
lyhyeen kuvaukseen tietojen käsittelyn tarkoituksesta. 

Tarkistus 1210
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kohta on liian yksityiskohtainen.

Tarkistus 1211
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

g) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle;

Or. en

Tarkistus 1212
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

g) tarvittaessa tiedot tietojen siirtämisestä
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle tai rekisterinpitäjän tätä 
koskeva aikomus, ja kyseisen kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön 
tarjoaman tietosuojan taso tietosuojan 
riittävyyttä koskevan komission päätöksen 
perusteella; Jos kyseessä on 44 artiklan 
1 kohdan h alakohdan mukainen tapaus, 
dokumentteihin kuuluvat myös 
asianmukaisia takeita koskevat asiakirjat;

Or. de
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Perustelu

Yhteenveto 14 artiklan 1 kohdan g alakohdasta ja 28 artiklan 2 kohdan f alakohdasta.

Tarkistus 1213
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tarvittaessa tieto siitä, onko tiedot 
toimitettu lainvalvontaviranomaisille 
edeltävän 12 kuukauden ajanjakson 
aikana, jäsenvaltion lainvalvontaa 
koskevasta lainsäädännöstä riippumatta;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on rekisteröidyille tärkeä tieto, jonka avulla lisätään avoimuutta yksityisyyttä 
loukkaavien lainvalvontatoimenpiteiden osalta.

Tarkistus 1214
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1215
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
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Lara Comi, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1216
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet.

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet; tällaisiin tietoihin on 
sisällyttävä erityisesti tieto sellaisten 
käsittelytoimenpiteiden ja -toimien 
olemassaolosta, jotka on osoitettu erittäin 
riskialttiiksi henkilötietoja koskevissa 
vaikutustenarvioinneissa, sekä 
vaikutustenarvioinnin perusteella 
suoritetuista toimenpiteistä, kaikista 
mahdollisista profilointitoimenpiteistä, 
niiden oikeudellisista perusteista ja 
seurauksista kyseessä olevalle 
rekisteröidylle.

Or. en

Tarkistus 1217
Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet.

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
erityisissä olosuhteissa, joissa tietoja 
käsitellään tai aiotaan käsitellä, jotta 
voidaan varmistaa rekisteröidyn kannalta 
oikeudenmukainen tietojenkäsittely.

Or. en

Perustelu

Esitetty muoto on parempi.

Tarkistus 1218
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Or. de

Tarkistus 1219
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) oikeudet ja mekanismit, joiden avulla 
voidaan vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä tai estää se, ja etenkin 
mahdollinen kieltoluettelo ja sen 
ominaisuudet
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan korostaa mahdollisuutta käyttää kieltoluetteloita ja tehdä niitä 
koskevat tiedot pakollisiksi henkilötietojen käytön aikana.

Tarkistus 1220
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja kerätään 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, onko 
henkilötietojen antaminen pakollista vai 
vapaaehtoista, sekä tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on liian ohjaileva.

Tarkistus 1221
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja kerätään 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, onko 
henkilötietojen antaminen pakollista vai 
vapaaehtoista, sekä tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset.

2. Epäsuora rekisterinpitäjä ja tämän 
mahdollinen edustaja dokumentoivat 
vähintään seuraavat tiedot:
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a) 14 artiklan 1 kohdan a, b, c, d, e, g ja 
h alakohdissa tarkoitetut tiedot;
b) kakkien sellaisten vastaanottajien 
henkilöllisyys ja yhteystiedot, jotka 
käsittelevät epäsuoralta rekisterinpitäjältä 
saatuja henkilötietoja sekä käsittelyn 
tarkoitus;
c) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan henkilöllisyys ja yhteystiedot;
d) 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Or. de

Perustelu

Katso 14 artiklan 1 kohdan perustelu. Rajoitetun vastaanottajien dokumentointivelvollisuuden 
tarkoitus on varmistaa henkilötietojen jäljitettävyys silloin, jos jotkut vastaanottajat eivät 
täytä velvollisuuksiaan 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Jos rekisteröity ottaa yhteyttä ensin 
epäsuoraan rekisterinpitäjään, tämän täytyy kyetä antamaan tiedot henkilötietojen 
alkuperästä.

Tarkistus 1222
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja kerätään 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, onko 
henkilötietojen antaminen pakollista vai 
vapaaehtoista, sekä tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset.

2. Jos henkilötietoja kerätään 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, onko 
henkilötietojen antaminen pakollista.

Or. en

Tarkistus 1223
Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjien on otettava 
huomioon kaikki asiaankuuluva opastus 
38 artiklan mukaisesti, kun ne päättävät 
lisätiedoista, joita tarvitaan, jotta 
käsitteleminen olisi oikeudenmukaista 
1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yritysten, kansallisten valvontaviranomaisten tai tietosuojaneuvoston opastus voisi auttaa 
rekisterinpitäjiä tarjoamaan rekisteröidyille räätälöityjä tietoja eri aloja koskevaa käsittelyä 
varten.

Tarkistus 1224
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liian määräävä.

Tarkistus 1225
Alexander Alvaro



AM\929498FI.doc 19/154 PE506.147v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu, paitsi jos tiedot ovat 
peräisin yleisesti saatavilla olevasta 
lähteestä tai siirrosta säädetään 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 1226
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu, paitsi jos tiedot on 
saatu julkisesti saatavissa olevasta 
lähteestä tai siirrosta säädetään 
lainsäädännössä tai käsittelyä käytetään 
asianomaisen henkilön ammatilliseen 
toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 1227
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos henkilötietoja kerätään
rekisteröidyltä,

a) suoran rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle tietojen keräämisen 
hetkellä tai välittömästi sen jälkeen 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi, 
onko henkilötietojen antaminen pakollista 
vai vapaaehtoista, sekä tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset.
b) suoran rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
ensimmäisen ilmoituksen jälkeen kerran 
vuodessa 3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
jos edelliseen ilmoitukseen nähden on 
tapahtunut muutoksia.

Or. de

Perustelu

Tietojen keräämismenettelystä muualta kuin rekisteröidyltä on säädetty 4 kohdassa. Koska 
kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä menettely ei edellytä 14 artiklan 4 kohdan 
mukaan ilmoitusta rekisteröidylle, vuosittaisen tietojen ilmoittamisen tarkoituksena on 
tiedottaa henkilöä uusista henkilötietojen vastaanottajista ja tietojen käsittelyn tarkoituksesta. 

Tarkistus 1228
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu, paitsi jos tiedot ovat 
peräisin yleisesti saatavilla olevasta 
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lähteestä tai siirrosta säädetään 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 1229
Timothy Kirkhope

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos kerätyillä henkilötiedoilla olisi 
todennäköisesti haitallisia seurauksia 
rekisteröidylle tai jos henkilötiedot eivät 
liity millään tavalla rekisteröityyn, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi, mistä henkilötiedot on 
saatu. 

Or. en

Tarkistus 1230
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä kukin
henkilötietojen ryhmä on saatu.

Or. en

Tarkistus 1231
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu.

3. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä 
henkilötiedot on saatu, paitsi jos tiedot on 
saatu julkisesti saatavissa olevasta 
lähteestä tai siirrosta säädetään 
lainsäädännössä tai käsittelyä käytetään 
asianomaisen henkilön ammatilliseen 
toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 1232
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot

Poistetaan.

a) silloin kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja; tai
b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan 
kuluttua tietojen keräämisestä, ottaen 
huomioon tietojen keräämiseen tai 
käsittelyyn liittyvät erityiset olosuhteet, tai, 
jos tietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

Or. en
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Perustelu

Kohta on liian ohjaileva.

Tarkistus 1233
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot

4. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, epäsuoran rekisterinpitäjän 
on ilmoitettava suoralle rekisterinpitäjälle 
henkilöllisyytensä ja yhteystietojensa
lisäksi vähintään henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus. Tämä on tehtävä
silloin kun tietoja tallennetaan tai 
kohtuullisen ajan kuluttua sen jälkeen, 
ottaen huomioon tietojen keräämiseen tai 
käsittelyyn liittyvät erityiset olosuhteet.
Tämän säännön lisäksi on sovellettava 
20 artiklan 4 kohtaa.

a) silloin kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja; tai
b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan 
kuluttua tietojen keräämisestä, ottaen 
huomioon tietojen keräämiseen tai 
käsittelyyn liittyvät erityiset olosuhteet, tai, 
jos tietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

Or. de

Perustelu

Vastoin komission ehdotusta rekisteröidylle ei tule antaa uutta ilmoitusta aina epäsuoran 
rekisterinpitäjän kerätessä tietoja, sillä se johtaisi epäselvyyksiin ja hämmennykseen. Tämä 
velvollisuus vastaa 1 kohdan f alakohdan mukaista dokumentointivelvollisuutta.
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Tarkistus 1234
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot

4. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
konkreettisessa muodossa

Or. en

Tarkistus 1235
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) silloin kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja; tai

a) tavallisesti silloin kun rekisteröidyltä 
saadaan henkilötietoja, tai 
mahdollisimman nopeasti, jos edellä 
mainittu ei ole mahdollista, edellyttää 
kohtuutonta vaivaa tai heikentää 
rekisteröidyn takeita; tai

Or. es

Perustelu

Jotkut toimenpiteet voivat edellyttää hiukan joustavuutta, jonka oikeaoppista hyödyntämistä 
valvontaviranomaiset voivat helposti valvoa. Toisaalta se tarjoaa tietojen keruun tavasta 
riippuen paremmat takeet rekisteröidylle, jolle tiedot toimitetaan välittömästi tapahtuman 
jälkeen joko kirjallisesti tai telemaattisesti, jotta rekisteröity voi perehtyä hyvin tilanteeseen.

Tarkistus 1236
Josef Weidenholzer

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

a a) silloin kun rekisteröity tai 73 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu elin, järjestö tai 
yhdistys on pyytänyt niitä;

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn on saatava kaikki tällaiset tiedot konkreettisessa muodossa (esim. 
PDF-tiedostona), ja rekisteröidyn on voitava pyytää tällaisia tietoja milloin tahansa. 
Kansalaisjärjestöt tarvitsevat näitä tietoja rekisteröityjen oikeuksien valvomista varten.

Tarkistus 1237
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus siirtää toiselle 
rekisterinpitäjälle, viimeistään tietoja
siirrettäessä.

Or. en

Tarkistus 1238
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran tai, 
jos tietoja käytetään viestintään 
asianomaisen henkilön kanssa, 
viimeistään silloin, kun henkilöön ollaan 
yhteydessä ensimmäisen kerran.

Or. en

Tarkistus 1239
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran tai, 
jos tietoja käytetään viestintään 
asianomaisen henkilön kanssa, 
viimeistään silloin, kun henkilöön ollaan 
yhteydessä ensimmäisen kerran.

Or. en
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Tarkistus 1240
Nathalie Griesbeck

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kohtuullisen ajan kuluessa, kun 
rekisteröity on täyttänyt 18 vuotta.

Or. fr

Perustelu

Olisi asianmukaista ilmoittaa 18 vuotta täyttäneelle henkilölle hänen oikeuksistaan eri 
organisaatioiden hänestä hänen lapsuudessaan keräämiin henkilötietoihin.

Tarkistus 1241
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mitä 14 artiklassa säädetään, ei 
sovelleta, jos 
a) rekisteröity on jo saanut tiedot;
b) tällaisten tietojen antaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
suhteettoman paljon työtä;
c) tietojen hankkiminen tai luovuttaminen 
perustuu unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöön;
d) tiedot ovat peräisin yleisesti saatavilla 
olevista lähteistä;
e) tietojen on säilyttävä luottamuksellisina 
jonkin lainkohdan tai edelle menevien 
kolmannen osapuolen perusteltujen 
etujen vuoksi.

Or. en
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Perustelu

Jos henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, tietoja koskevien vaatimusten täysimääräinen 
soveltaminen olisi kohtuutonta.

Tarkistus 1242
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta, 
jos

Poistetaan.

a) rekisteröity on jo saanut 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tiedot; tai
b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai
c) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja niiden 
tallentamisesta tai luovuttamisesta 
säädetään nimenomaisesti laissa; tai
d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
vaikuttaisi muille kuuluviin oikeuksiin ja 
vapauksiin sellaisina kuin ne 
määritellään unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä 21 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kohta on liian ohjaileva.

Tarkistus 1243
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta, 
jos

5. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
luonnolliseen henkilöön, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista 
tarkoitusta,

a) rekisteröity on jo saanut 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tiedot; tai
b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai
c) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja niiden 
tallentamisesta tai luovuttamisesta 
säädetään nimenomaisesti laissa; tai
d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
vaikuttaisi muille kuuluviin oikeuksiin ja 
vapauksiin sellaisina kuin ne 
määritellään unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä 21 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Entinen 28 artiklan 4 kohdan a alakohta.

Tarkistus 1244
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on jo saanut 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tiedot; tai

a) rekisteröity on jo saanut tai hänen 
voidaan kohtuudella olettaa tietävän 1, 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot; tai

Or. en
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Tarkistus 1245
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1246
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai

b) tietojen tarkoituksena on yksinomaan 
edistää 83 artiklan tarkoituksia, tietoja ei 
kerätä rekisteröidyltä ja kyseisten tietojen 
toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi 
tai vaatisi kohtuutonta vaivaa; tai

Or. en

Perustelu

Ilman tätä tarkentavaa täsmennystä tämä artikla tarjoaisi rekisterinpitäjille vakavan 
porsaanreiän, jonka avulla ne voisivat käsitellä mitä tahansa tietoja.

Tarkistus 1247
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa ja rekisterinpitäjä on 
julkaissut tiedot kaikkien saataville; tai

Or. en

Tarkistus 1248
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä tai 
tietojen käsitteleminen ei mahdollista 
henkilöllisyyden varmentamista ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa aiheuttamalla 
esimerkiksi kohtuutonta hallinnollista 
rasitusta erityisesti silloin kun käsittelystä 
vastaa pk-yritys; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistus on peräisin ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 1249
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa;

b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi esimerkiksi 
siksi, että tiedot on annettu nimimerkillä,
tai vaatisi kohtuutonta vaivaa;

Or. de

Perustelu

Näin kannustetaan tietojen käsittelijöitä keräämään tiedot nimimerkillä.

Tarkistus 1250
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja niiden
tallentamisesta tai luovuttamisesta 
säädetään nimenomaisesti laissa; tai

c) tietojen tallentamisesta tai 
luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti 
laissa; tai

Or. en

Perustelu

Tämän olisi koskettava myös tilanteita, joissa tietoja kerätään rekisteröidyltä.

Tarkistus 1251
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja niiden 
tallentamisesta tai luovuttamisesta 

c) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja niiden 
hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään 
nimenomaisesti rekisterinpitäjää sitovassa 
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säädetään nimenomaisesti laissa; tai laissa, jossa säädetään asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojelemiseksi henkilötietojen 
käsittelyyn ja luonteeseen liittyviltä 
riskeiltä; tai

Or. en

Tarkistus 1252
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen vaikuttaisi 
muille kuuluviin oikeuksiin ja vapauksiin 
sellaisina kuin ne määritellään unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä 21 
artiklan mukaisesti.

d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen vaikuttaisi 
muille kuuluviin oikeuksiin ja vapauksiin.

Or. en

Perustelu

Jos rekisteröidylle ei voida toimittaa tietoja, niiden olisi ainakin oltava rekisteröidyn 
saatavilla.

Tarkistus 1253
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja
kyseisten tietojen toimittaminen vaikuttaisi 
muille kuuluviin oikeuksiin ja vapauksiin 
sellaisina kuin ne määritellään unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä 21 artiklan 

d) kyseisten tietojen toimittaminen 
vaikuttaisi muille kuuluviin oikeuksiin ja 
vapauksiin sellaisina kuin ne määritellään 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä; 
tai
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän olisi koskettava myös tilanteita, joissa tietoja kerätään rekisteröidyltä.

Tarkistus 1254
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen vaikuttaisi 
muille kuuluviin oikeuksiin ja vapauksiin 
sellaisina kuin ne määritellään unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä 21 artiklan 
mukaisesti.

d) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen vaikuttaisi 
muille luonnollisille henkilöille kuuluviin 
oikeuksiin ja vapauksiin sellaisina kuin ne 
määritellään unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä 21 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1255
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietoja käsittelee sellainen henkilö tai 
tiedot luovutetaan tai ne tulevat sellaisen 
henkilön tiedoksi, jota koskee 
asianajosalaisuus, jäsenvaltion 
sääntelemä vaitiolovelvollisuus, 
oikeudellinen ammatinharjoittamiseen 
liittyvä salassapitovelvollisuus tai mikä 
tahansa muu vastaava kyseisten tietojen 
paljastamisen estävä velvollisuus.

Or. en
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Perustelu

Eri sääntöjä olisi sovellettava henkilöihin, joita koskee asianajosalaisuus, jäsenvaltion 
sääntelemä vaitiolovelvollisuus, oikeudellinen ammatinharjoittamiseen liittyvä 
salassapitovelvollisuus tai mikä tahansa muu vastaava kyseisten tietojen paljastamisen estävä 
velvollisuus.

Tarkistus 1256
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietoja käsitellään 
historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvissä tarkoituksissa, joihin 
sovelletaan 83 artiklassa mainittuja 
edellytyksiä ja takeita, ja tällaisten tietojen 
toimittaminen olisi todistetusti 
mahdotonta tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn oikeus saada tiedot voisi olla ongelmallinen tutkimukselle tilanteissa, joissa 
asianosaisille ilmoittamisesta aiheutuisi kohtuuttomia rasitteita, jotka voisivat estää 
tutkimuksen toteuttamisen. Asetuksessa on "kohtuutonta vaivaa" koskeva säännös, joka 
koskee tilanteita, joissa tietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä. Tutkimuksissa, joissa tiedot 
kerätään rekisteröidyltä, ei ole kuitenkaan aina mahdollista toimittaa tietoja rekisteröidyille, 
tai tietojen toimittamisesta aiheutuisi tutkijoille kohtuuttomia rasitteita.

Tarkistus 1257
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) tietoja käsitellään 
historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvissä tarkoituksissa, joihin 
sovelletaan 83 artiklassa mainittuja 
edellytyksiä ja takeita, ja tällaisten tietojen 
toimittaminen olisi todistetusti 
mahdotonta tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa.

Or. en

Tarkistus 1258
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 14 artiklan 1–3 kohdassa mainitut 
tiedot tai niiden osa heikentäisi 
todennäköisesti vakavalla tavalla verkko-
ja tietoturvallisuuden varmistamista. 
Rekisteröidylle on ilmoitettava viipymättä, 
kun tiedot eivät enää todennäköisesti 
heikennä vakavalla tavalla verkko- ja 
tietoturvallisuuden toteutumista.

Or. en

Tarkistus 1259
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tiedot ovat sellaisen luonnollisen 
henkilön keräämiä, jota sitovat 
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ammatinharjoittamisen yhteydessä 
ammatilliset tai muut vastaavat 
salassapitovelvollisuudet; tai

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen johdanto-osan 127 kappaleessa todetaan jo tarve säätää 
jäsenvaltioiden tasolla tiettyjen ammattiryhmien ammatillisten tai muiden vastaavien 
salassapitovelvollisuuksien suojelemisesta. Tämä voi koskea esimerkiksi asianajajia ja 
notaareja.

Tarkistus 1260
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietoja käsittelee sellainen henkilö tai 
tiedot luovutetaan tai ne tulevat sellaisen 
henkilön tiedoksi, jota koskee 
asianajosalaisuus, jäsenvaltion 
sääntelemä vaitiolovelvollisuus, 
oikeudellinen ammatinharjoittamiseen 
liittyvä salassapitovelvollisuus tai mikä 
tahansa muu vastaava kyseisten tietojen 
paljastamisen estävä velvollisuus.

Or. en

Tarkistus 1261
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tiedot koostuvat tiedoista, joiden 
osalta voidaan vaatia asianajosalaisuutta 
tai muuta vastaavaa ammatillista 
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salassapitovelvollisuutta kansallisen 
lainsäädännön tai toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten 
määrittelemien sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asianajosalaisuus ja asianajajan ja asiakkaan välinen luottamuksellisuus ovat jo kauan sitten 
määriteltyjä oikeudenkäytön perusteena olevia oikeudellisia periaatteita.

Tarkistus 1262
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tiedot ovat peräisin yleisesti saatavilla 
olevista lähteistä; tai

Or. en

Tarkistus 1263
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietoja kerätään historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tarkoituksia varten 83 artiklan mukaisesti, 
jos 1–4 kohdassa tarkoitettua 
tiedonsaantia koskeva velvollisuus 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa kyseessä olevan 
tutkimuksen vaatimuksiin, etenkin 
käsiteltyjen tietojen määrään, sekä 
tavoiteltuun yleiseen etuun nähden.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella ei ole tarkoitus tehdä henkilötietojen keräämisestä tutkimustarkoituksiin liian 
vaikeaa, siltä osin kuin kerääminen on välttämätöntä ja oikeasuhteista.

Tarkistus 1264
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) tiedot koostuvat tiedoista, joiden 
osalta voidaan vaatia asianajosalaisuuden 
kaltaista ammatillista 
salassapitovelvollisuutta kansallisen 
lainsäädännön tai toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten 
määrittelemien sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asianajosalaisuus ja asianajajan ja asiakkaan välinen luottamuksellisuus ovat jo kauan sitten 
määriteltyjä oikeudenkäytön oikeudellisia periaatteita. Asianajajien ammatillinen 
salassapitovelvollisuus on tunnustettu tapaoikeudessa perusoikeudeksi, joka liittyy sen 
tehtävään oikeuden saannin varmistamisessa ja oikeusvaltion ylläpitämisessä.

Tarkistus 1265
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) tiedotusvälineiden vapaus edellyttää 
tietolähteiden suojelemista.

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus koskee tietolähteiden suojelemista, jota edellytetään yhteiskunnissa, joissa 
vallitsee tiedotusvälineiden vapaus.

Tarkistus 1266
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) jos tiedot on pidettävä salaisina 
lainsäädännön perusteella tai luonteensa 
takia, eritoten kolmannen osapuolen 
hallitsevan, oikeutetun edun vuoksi.

Or. de

Tarkistus 1267
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tietoja käsitellään terveyden- tai 
historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvissä tarkoituksissa, joihin 
sovelletaan 81 tai 83 artiklassa mainittuja 
edellytyksiä ja takeita, ja tällaisten tietojen 
toimittaminen olisi todistetusti 
mahdotonta tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.
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Tarkistus 1268
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) tietoja käsittelee ammattiaan
harjoittaessaan henkilö, jota koskee 
valtion vahvistama ammatillinen 
vaitiolovelvollisuus tai laissa määrätty 
salassapitovelvollisuus tai tiedot uskotaan 
tällaiselle henkilölle tai ne tulevat 
tällaisen henkilön tietoon.

Or. de

Tarkistus 1269
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 5 kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta 
tilanteissa, joissa tietojen puute estää 
rekisteröityä harjoittamasta tietojen 
saantiin, vastustamiseen, korjaamiseen tai 
poistamiseen liittyviä oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 1270
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa 
rekisterinpitäjän on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on liian ohjaileva.

Tarkistus 1271
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa 
rekisterinpitäjän on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

6. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos

a) toimittaminen osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa; tai
b) rekisteröity on jo saanut 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. de

Tarkistus 1272
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa rekisterinpitäjän 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

6. Edellä olevan 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa rekisterinpitäjän 
on toteutettava toiminnassaan tarvittavat 
toimenpiteet ja suojatoimet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 1273
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Mielestämme tässä 7 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset ylittävät niiden käyttämistä 
koskevat yleiset rajoitukset, koska ne koskevat asioita, jotka olisi ratkaistava osana asetuksen 
tekstiä.

Tarkistus 1275
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 

Poistetaan.
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ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1276
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1277
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1278
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 

Poistetaan.
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takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1279
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1280
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 
alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton.

Tarkistus 1281
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 5 kohdan b 

7. 4 kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos
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alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

a) tietojen tallentamisesta tai 
luovuttamisesta säädetään 
nimenomaisesti laissa; tai
b) tietojen toimittaminen vaikuttaisi 
muille kuuluviin oikeuksiin ja vapauksiin 
sellaisina kuin ne määritellään unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
21 artiklan mukaisesti;
c) toimittaminen osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa.

Or. de

Perustelu

Komission valtuuttamisesta säädetään 8 a kohdassa.

Tarkistus 1282
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla ja 
-tilanteissa tarvittavia lisätietoja koskevat 
kriteerit ja 5 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä poikkeuksia koskevat 
edellytykset ja asianmukaiset takeet. Tässä 

7. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla ja 
-tilanteissa tarvittavia lisätietoja koskevat 
kriteerit ja 5 kohdan b alakohdassa 
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yhteydessä komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

säädettyjä poikkeuksia koskevat 
edellytykset ja asianmukaiset takeet. Tässä 
yhteydessä komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1283
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–3 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1284
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–3 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 

Poistetaan.
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artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1285
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–3 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton.

Tarkistus 1286
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–3 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
vakiolomakkeet 1–3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamista varten, 
ottaen tarvittaessa huomioon eri alojen ja
tietojenkäsittelytilanteiden 
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artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

erityisominaisuudet ja tarpeet.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on horisontaalinen tarkistus, jossa korvataan kaikki täytäntöönpanosäädökset 
delegoiduilla säädöksillä, jotta voidaan taata Euroopan parlamentin täysivaltainen 
osallistuminen päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 1287
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–3 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

8. Edellä olevan 6 kohdan a alakohdassa 
ja 7 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

Or. de

Perustelu

Entisestä 8 kohdasta tulee 8 b kohta.

Tarkistus 1288
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–3 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 

8. Komission on laadittava
vakiolomakkeet 1–3 kohdassa 
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toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

tarkoitettujen tietojen toimittamista varten, 
ottaen tarvittaessa huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet sekä 
keskeisten sidosryhmien tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1289
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla 
ja -tilanteissa tarvittavia lisätietoja 
koskevat kriteerit ja 6 kohdan 
a alakohdassa ja 7 kohdan c alakohdassa 
säädettyjä poikkeuksia koskevat 
edellytykset ja asianmukaiset takeet. 
Tässä yhteydessä komissio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
hyväksi.

Or. de

Tarkistus 1290
Stanimir Ilchev
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b) Komissio voi laatia vakiolomakkeet 3 
ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1291
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä vahvistus 
siitä, että häntä koskevia henkilötietoja 
käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos 
henkilötietoja käsitellään, rekisterinpitäjän 
on annettava seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 1292
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
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rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään,
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Lukuun ottamatta tietoja, joita 
käytetään historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, 
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot, kun henkilötietoja käsitellään:

Or. en

Tarkistus 1293
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos rekisterinpitäjä käsittelee 
merkittäviä määriä rekisteröityä koskevia 
tietoja, rekisteröityä voidaan pyytää 
täsmentämään riittävällä tavalla ennen 
tietojen luovuttamista, mitä tietoja tai mitä 
konkreettisia toiminta-alueita 
rekisteröidyn pyyntö koskee. Jos 
henkilötietoja käsitellään, rekisterinpitäjän 
on annettava seuraavat tiedot:

Or. es

Perustelu

Ensiksi on todettava tämän oikeuden osalta, että rekisterinpitäjän työtä on jonkin verran 
helpotettava rekisterinpitäjän koosta ja käsittelemien asiakirjojen määrästä riippumatta. 
Yleisten tietojen pyytäminen käsittelyn kohteena olevista tiedoista tietyiltä rekisterinpitäjiltä 
(esimerkiksi valtionhallinnolta) voi aiheuttaa kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita etenkin, 
kun rekisteröidyn pyyntö koskee tavallisesti yhtä aluetta tai tiettyjä alueita. Edellä todetun 
perusteella katsomme, että kaikkien kyseessä olevien toimijoiden etujen varjelemiseksi olisi 
tärkeää täsmentää tämän oikeuden harjoittamista siten, että rekisterinpitäjällä olisi oikeus 
pyytää rekisteröityä määrittelemään, mitä asiakirjoja tai konkreettisia alueita sen pyyntö 
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koskee. 

Tarkistus 1294
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
jokaiselta rekisterinpitäjältä pyynnöstä 
milloin tahansa vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että 
niitä ei käsitellä. Vahvistuksen täytyy 
sisältää vähintään seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Eri dokumentointi- ja ilmoitusvelvollisuudet eivät muuta mihinkään rekisteröidyn oikeutta 
vaatia tämän säännöksen perusteella tietoja miltä tahansa rekisterinpitäjältä.

Tarkistus 1295
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään,
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Rekisterinpitäjän on lisäksi
annettava seuraavat tiedot rekisterinpitäjää 
koskevasta profiloinnista ja profilointiin 
perustuvista toimenpiteistä:

Or. en
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Perustelu

Profilointitoimintaa on määriteltävä ja säänneltävä, jotta varmistetaan rekisteröidyn tietoon 
perustuva suostumus. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 14 artiklan 1 kohdan g, 
g a ja g b alakohtaan sekä 20 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 1296
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

1. Vain rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä vahvistus 
siitä, että häntä koskevia henkilötietoja 
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, paitsi 
jos tämä pyyntö on ilmeisen kohtuuton 
12 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Jos 
henkilötietoja käsitellään, rekisterinpitäjän 
on annettava seuraavat tiedot, ellei 
rekisteröity ole niitä saanut:

Or. en

Tarkistus 1297
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että 
niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja 
käsitellään, rekisterinpitäjän on annettava 
seuraavat tiedot:

1. Ellei 12 artiklan 4 kohdasta muuta 
johdu, rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä seuraavat tiedot:

Or. en
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Perustelu

Tässä pitäisi vahvistaa oikeus saada tietoja, ellei muuta johdu 12 artiklan 4 kohdasta, jossa 
vahvistetaan oikeuden käyttöön liittyvät ehdot.

Tarkistus 1298
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tiedonsaantioikeutta ei ole, jos tiedot 
on kerännyt luonnollinen henkilö, jolla 
on ammattitoiminnassaan 
vaitiolovelvollisuus tai muu vastaava 
velvoite.

Or. en

Perustelu

Jo komission ehdotuksen johdanto-osan 127 kohdassa tunnustetaan tarve vahvistaa 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä erityiset säännöt, joiden avulla taataan tiettyjen 
ammattiryhmien vaitiolovelvollisuus tai muu vastaava velvoite. Tämä voi koskea esimerkiksi 
asianajajia tai notaareja. On vain loogista, ettei näihin erityistapauksiin liity 
tiedonsaantioikeutta, jotta vaitiolovelvollisuuden tai muun vastaavan velvoitteen edellyttämää 
turvaa ei tuhota.

Tarkistus 1299
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ellei rekisterinpitäjä voi täyttää 
pyyntöä luovuttamatta toiseen henkilöön 
liittyviä tietoja, joiden perusteella tämä 
voidaan tunnistaa, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta täyttää pyyntöä, paitsi
jos
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a) toinen henkilö on antanut 
suostumuksensa tietojen luovuttamiseen 
pyynnön esittäneelle henkilölle; tai
b) pyynnön täyttäminen ilman toisen 
henkilön suostumusta on kaikkien 
olosuhteiden valossa kohtuullista.

Or. en

Perustelu

Henkilötiedot voivat koskea rekisteröityä, mutta ne voivat hyvin sisältää myös kyseisen 
kirjauksen tehneen henkilön henkilötietoja.

Tarkistus 1300
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toiseen 
henkilöön liittyvät tiedot käsittävät myös 
tiedot, joista ilmenee, että kyseinen 
henkilö on pyynnön esittäneen henkilön 
pyytämien tietojen lähde, eikä kyseisen 
kohdan pidä tulkita antavan 
rekisterinpitäjälle oikeutta jättää 
toimittamasta mitään sellaisia pyynnön 
esittäjän pyytämiä tietoja, jotka voidaan 
toimittaa paljastamatta kyseisen toisen 
henkilön henkilöllisyyttä esimerkiksi 
jättämällä nimet tai muut tunnistetiedot 
mainitsematta tai muulla tavalla.
Kun tämän kohdan soveltamista varten 
määritetään, onko pyynnön täyttäminen 
ilman kyseisen toisen henkilön 
suostumusta kaikkien olosuhteiden 
valossa kohtuullista, on otettava erityisesti 
huomioon
a) mahdollinen salassapitovelvollisuus 
kyseistä toista henkilöä kohtaan;
b) mahdolliset toimet, joita 
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rekisterinpitäjä on toteuttanut 
hankkiakseen toisen henkilön 
suostumuksen;
c) se, kykeneekö toinen henkilö antamaan 
suostumuksensa; sekä
d) toisen henkilön mahdollinen päätös 
evätä suostumuksensa.

Or. en

Perustelu

Henkilötiedot voivat koskea rekisteröityä, mutta ne voivat hyvin sisältää myös kyseisen 
kirjauksen tehneen henkilön henkilötietoja.

Tarkistus 1301
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsittelyn tarkoitukset; a) käsittelyn tarkoitukset kunkin 
henkilötietoryhmän osalta sekä 
käsittelytoimien oikeusperusta;

Or. en

Tarkistus 1302
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä olevat henkilötietojen ryhmät; b) kukin kyseessä oleva henkilötietojen 
ryhmä;

Or. en
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Tarkistus 1303
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, 
joille henkilötietoja on luovutettu tai on 
tarkoitus luovuttaa, mukaan lukien
kolmansissa maissa olevat vastaanottajat;

Or. en

Tarkistus 1304
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) vastaanottajat, joille henkilötietoja on 
luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa, 
mukaan lukien kolmansissa maissa olevat 
vastaanottajat;

Or. en

Tarkistus 1305
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) yksittäiset vastaanottajat – jos he ovat 
tiedossa – ja muussa tapauksessa 
vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja 
on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;

Or. en
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Tarkistus 1306
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetut henkilötietojen vastaanottajat, 
jos vahvistuksen antaja on suora 
rekisterinpitäjä; jos vahvistuksen antaja 
on epäsuora rekisterin pitäjä, 
vahvistuksen tulee sisältää 14 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
vastaanottajat;

Or. de

Tarkistus 1307
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen säilytysaika; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjä ei voi aina tietää, miten pitkään henkilötietoja säilytetään.

Tarkistus 1308
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen säilytysaika; d) henkilötietojen arvioitu säilytysaika;

Or. en

Perustelu

Tarkkaa säilytysaikaa ei voida määrittää kaikissa tapauksissa.

Tarkistus 1309
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen säilytysaika; d) henkilötietojen arvioitu säilytysaika;

Or. en

Tarkistus 1310
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen säilytysaika; d) kunkin henkilötietoryhmän 
säilytysaika;

Or. en

Tarkistus 1311
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen säilytysaika; d) henkilötietojen säilytysaika, jos se on 
tiedossa;

Or. en

Tarkistus 1312
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja 
viranomaisen yhteystiedot;

f) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaisille;

Or. de

Perustelu

Rekisteröidyllä tulee olla mahdollisuus kääntyä minkä tahansa valvontaviranomaisen puoleen 
73 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Näin ollen kulloinkin toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
yhteystiedot tulee poistaa.

Tarkistus 1313
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 20 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset.

Or. en
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Tarkistus 1314
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 20 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

h) profiloinnin ja profilointiin perustuvien 
toimenpiteiden mahdolliset seuraukset.

Or. en

Perustelu

Profilointitoimintaa on määriteltävä ja säänneltävä, jotta varmistetaan rekisteröidyn tietoon 
perustuva suostumus. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 14 artiklan 1 kohdan g, 
g a ja g b alakohtaan sekä 20 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 1315
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 20 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

h) asetuksen 20 artiklassa tarkoitettujen 
päätösten osalta tieto automaattisen 
tietojenkäsittelyn logiikasta sekä tällaisen 
käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset.

Or. en

Tarkistus 1316
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 20 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

h) kun rekisteröidyn henkilötietoja 
käsitellään automaattisesti häntä 
koskevien asioiden, kuten hänen 
työsuorituksensa, luottokelpoisuutensa, 
luotettavuutensa tai toimintansa 
arvioimiseksi ja kun rekisteröityyn 
merkittävästi vaikuttavan päätöksen 
ainoana perustana on käytetty tai 
käytetään todennäköisesti kyseistä 
automaattista käsittelyä, rekisterinpitäjän 
on ilmoitettava rekisteröidylle 
päätöksenteon logiikasta.

Or. en

Perustelu

Komission sanamuoto ei ole tarpeeksi selvä suoraan sovellettavaan asetukseen.

Tarkistus 1317
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 20 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

h) käsittelyn mahdolliset seuraukset 
20 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
osalta.

Or. es

Tarkistus 1318
Alexander Alvaro

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

h a) osoitus käsittelytoimien 
lainmukaisuudesta.

Or. en

Perustelu

Käsittelytoimien oikeusperustaan viitaten rekisteröidylle on toimitettava tarvittavat tiedot 
kyseisen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tarkistus 1319
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) rekisteröidyn kuoltua pesänhoitajan 
on voitava käyttää tiedonsaantioikeutta, 
ellei rekisteröity ole nimenomaisesti 
pyytänyt epäämään tätä oikeutta tiettyjen 
tietojen osalta.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn kuoltua joitakin tietoja on muutettava tai poistettava (esimerkiksi 
sairausvakuutusta koskevat tiedot) tai jotkin tiedot on vastaavasti säästettävä (leskeneläkettä 
koskevat tiedot).

Tarkistus 1320
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h b) rekisteröidyn kuoltua pesänhoitajan 
on voitava käyttää oikeutta oikaista 
tietoja, ellei rekisteröity ole 
nimenomaisesti pyytänyt epäämään tätä 
oikeutta tiettyjen tietojen osalta.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn kuoltua joitakin tietoja on muutettava tai poistettava (esimerkiksi 
sairausvakuutusta koskevat tiedot) tai jotkin tiedot on vastaavasti säästettävä (leskeneläkettä 
koskevat tiedot).

Tarkistus 1321
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) ymmärrettävät tiedot automaattisen 
käsittelyn logiikasta;

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sisältyy tietosuojadirektiiviin 95/46/EY. Se on sisällytettävä myös uuteen 
asetukseen noudattaen parlamentin esittämää kantaa, jonka mukaan jo olemassa olevan 
suojan tason alapuolelle ei saa mennä.

Tarkistus 1322
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h b) viranomaisen pyynnön seurauksena 
tapahtuvan henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen sattuessa vahvistus siitä, 
että pyyntö on tehty, tieto siitä, onko 
pyyntöä noudatettu kokonaan vai osittain, 
sekä yleiskatsaus niistä tiedoista, joita on 
pyydetty tai luovutettu luvattomasti.

Or. en

Perustelu

Henkilöillä on oikeus saada tietoa kaikesta henkilötietojensa käsittelystä, mukaan lukien 
viranomaisille tapahtuvasta luvattomasta luovuttamisesta. Tämä tarkistus ei vaikuta 
21 artiklassa määriteltyihin rajoituksiin, esimerkiksi käynnissä olevien lainvalvontaa 
koskevien tutkintojen tapauksessa.

Tarkistus 1323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska kohdassa käsitellystä tietojen toimittamisesta on jo säädetty 
edellisessä kohdassa, ja tässä 2 kohdassa viitataan uudelleen teknologianeutraaliuteen 
liittyviin asioihin tavalla, joka on mielestämme ristiriidassa aiemmin säädetyn kanssa. Tämän 
vuoksi ehdotamme koko 2 kohdan poistamista.
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Tarkistus 1324
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Renate Sommer, Monika 
Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton 15 artiklan 1 kohdan g alakohdan vuoksi.

Tarkistus 1325
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
vapaasti käytettävässä muodossa
sähköisesti, mikä antaa rekisteröidylle 
mahdollisuuden käyttää tietoja edelleen,
paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Or. hu

Perustelu

Toisin sanoen sellaisessa muodossa, jonka lukemiseen tarvittavan ohjelmiston voi vapaasti 
ladata ja asentaa.
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Tarkistus 1326
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen kohta on liian ohjaileva. Rekisterinpitäjällä pitäisi olla mahdollisuus toimittaa 
tiedot halutessaan esimerkiksi kirjallisesti.

Tarkistus 1327
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää. Rajoittamatta 5 c artiklan 
soveltamista rekisterinpitäjän on 
toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet tietoja pyytäneen 
rekisteröidyn henkilön henkilöllisyyden 
varmistamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että 5 c artiklassa (uusi) (entinen 10 artikla) vahvistetut 
periaatteet koskevat myös näitä tapauksia.

Tarkistus 1328
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 
varmistamiseksi rekisteröidyllä on oikeus 
saada rekisterinpitäjältä käsiteltävänä 
olevat henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 1329
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisessä ja yhteentoimivassa 
muodossa, joka antaa rekisteröidylle 
mahdollisuuden käyttää tietoja vapaasti 
edelleen, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus korvaa esittelijän tarkistuksen 141 ja selventää nyt sitä, että sähköisen 
muodon on oltava yhteentoimiva ja mahdollistettava tietojen käyttäminen vapaasti edelleen.

Tarkistus 1330
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisessä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen, paitsi jos rekisteröity 
toisin pyytää.

Or. en

Tarkistus 1331
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot.

Or. en
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Tarkistus 1332
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää. Tämä ei rajoita rekisterinpitäjän 
oikeutta määritellä toista tapaa käsitellä 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevia 
pyyntöjä, mikäli sen perusteena on tarve 
vahvistaa näitä tietoja pyytävän henkilön 
henkilöllisyys.

Or. en

Tarkistus 1333
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisessä ja jäsennellyssä muodossa, 
joka perustuu avoimeen standardiin, on 
vapaasti saatavana, yhteentoimiva ja 
yleisesti käytetty ja joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen, paitsi jos rekisteröity 
toisin pyytää.

Or. en
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Tarkistus 1334
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä täydellinen jäljennös 
käsiteltävänä olevista henkilötiedoista ja 
kaikesta niihin liittyvistä tiedoista 
(esimerkiksi metatiedoista) sellaisina kuin 
rekisterinpitäjä niitä säilyttää. Kaikki 
tiedot on toimitettava kirjallisesti tai 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 1335
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, lukuun ottamatta 
liikesalaisuuksia sisältäviä tietoja, jotka 
on annettu paperimuodossa.

Or. fr

Tarkistus 1336
Sarah Ludford

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

2 a. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan 
mukaista tiedonsaantioikeutta ei ole, kun 
kyse on 14 artiklan 5 kohdan 
d a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista, 
paitsi jos rekisteröidyllä on valtuudet 
poistaa kyseinen salassapitovelvoite ja 
hän toimii sen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asianajosalaisuus sekä asianajajan ja asiakkaan välisen suhteen luottamuksellisuus ovat 
vanhoja oikeusperiaatteita, joihin oikeudenkäyttö perustuu.

Tarkistus 1337
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos rekisteröitynyt on antanut 
henkilötiedot ja tietojen käyttö perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset 
henkilötiedot ja kaikki muut rekisteröidyn 
itsensä antamat, automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään sen rekisterinpitäjän 
estämättä, jonka hallusta henkilötiedot 
poistetaan.

Or. hu

Perustelu

Toisin sanoen sellaisessa muodossa, jonka lukemiseen tarvittavan ohjelmiston voi vapaasti 
ladata ja asentaa.

Tarkistus 1338
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan 
mukaista tiedonsaantioikeutta ei ole, kun 
kyse on 14 artiklan 5 kohdan 
d a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista, 
paitsi jos rekisteröidyllä on valtuudet 
poistaa kyseinen salassapitovelvoite ja 
hän toimii sen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Henkilöihin, joita sitoo asianajosalaisuus, valtion sääntelemä vaitiolovelvollisuus, 
lakisääteinen salassapitovelvoite ammatinharjoittamisen yhteydessä sekä muu vastaava 
velvoite henkilötietojen salassapitoon, pitäisi soveltaa eri sääntöjä.

Tarkistus 1339
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että 
niitä ei käsitellä tutkimustietokannassa.

Or. en

Tarkistus 1340
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

2 a. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan 
mukaista tiedonsaantioikeutta ei ole, kun 
kyse on 14 artiklan 5 kohdan 
d a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista, 
paitsi jos rekisteröidyllä on valtuudet 
poistaa kyseinen salassapitovelvoite ja 
hän toimii sen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1341
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus, kun se on 
teknisesti toteutettavissa ja asianmukaista, 
siirtää kyseiset henkilötiedot ja 
automatisoituun käsittelyjärjestelmään 
tallennetut tiedot toiseen järjestelmään 
yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa 
sen rekisterinpitäjän estämättä, jonka 
hallusta henkilötiedot poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetään 18 artikla 15 artiklaan. Jos rekisteröidyt haluavat käyttää henkilötietojen 
saantioikeuttaan, tiedot on toimitettava heille sellaisessa sähköisessä muodossa, jota he 
pystyvät käsittelemään. Tämä jatkokäsittely sisältää oikeuden siirtää tietoja muihin 
järjestelmiin ja palveluihin, jos rekisteröity niin haluaa. Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä 
toiseen on näin ollen vain täsmennys oikeudesta tutustua tietoihin.



AM\929498FI.doc 79/154 PE506.147v02-00

FI

Tarkistus 1342
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, rekisteröidyllä on 
oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös 
käsiteltävistä tiedoista yleisesti käytetyssä 
sähköisessä ja jäsennellyssä muodossa, 
joka mahdollistaa tietojen käytön 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 1343
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
tiedonsaantioikeus ei koske tilanteita, 
joissa on kyse 14 artiklan 5 kohdan 
d alakohdan mukaisista tiedoista.

Or. en

Tarkistus 1344
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Täyttäessään tämän artiklan nojalla 
esitettyjä pyyntöjä rekisterinpitäjien on 
otettava huomioon mahdolliset asiaa 
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koskevat ohjeet.

Or. en

Perustelu

Asiaankuuluvan alan antamat ja/tai kansallisten valvontaviranomaisten antamat ohjeet 
voisivat auttaa rekisterinpitäjiä toimittamaan rekisteröidyille räätälöityjä tietoja eri aloilla 
tapahtuvaa käsittelyä varten.

Tarkistus 1345
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenhaltijoilla on oltava 
mahdollisuus käyttää tiedonsaantioikeutta 
rekisteröidyn henkilön 
kuolemantapauksen yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 1346
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenhaltijoilla tai kuolleen 
henkilön laillisella edustajalla, ellei 
kuollut henkilö ole sitä yksiselitteisesti 
etukäteen kieltänyt, on oikeus siihen, että 
rekisterinpitäjä ottaa huomioon 
rekisteröidyn kuoleman, ja 
tiedonsaantioikeus rekisteröidyn 
kuolemantapauksen yhteydessä.

Or. fr



AM\929498FI.doc 81/154 PE506.147v02-00

FI

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei nimenomaisesti viitata kuolleisiin henkilöihin. Oikeudenhaltijoilla tai 
kuolleen rekisteröidyn laillisella edustajalla on oltava oikeus käyttää kuolleelle rekisteröidylle 
kuuluneita oikeuksia; henkilötietojen suojaan liittyvät oikeudet eivät raukea, jos rekisteröity 
kuolee.

Tarkistus 1347
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Ellei rekisterinpitäjä voi täyttää 
pyyntöä luovuttamatta toiseen henkilöön 
liittyviä tietoja, joiden perusteella tämä 
voidaan tunnistaa, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta täyttää pyyntöä, paitsi 
jos
a) toinen henkilö on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa tietojen 
luovuttamiseen pyynnön esittäneelle 
henkilölle; tai
b) pyynnön täyttäminen ilman toisen 
henkilön suostumusta on kaikkien 
olosuhteiden valossa kohtuullista.

Or. en

Perustelu

Muiden asianosaisten oikeuksia on suojeltava asianmukaisesti.

Tarkistus 1348
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

2 b. Ellei rekisterinpitäjä voi täyttää 
pyyntöä luovuttamatta toiseen henkilöön 
liittyviä tietoja, joiden perusteella tämä 
voidaan tunnistaa, rekisterinpitäjällä ei 
ole velvollisuutta täyttää pyyntöä, paitsi 
jos
a) toinen henkilö on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa tietojen 
luovuttamiseen pyynnön esittäneelle 
henkilölle; tai
b) pyynnön täyttäminen ilman toisen 
henkilön suostumusta on kaikkien 
olosuhteiden valossa kohtuullista.

Or. en

Tarkistus 1349
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä artikla ei saa rajoittaa 
5 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
säädettyä velvoitetta poistaa tietoja sen 
jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

Or. en

Tarkistus 1350
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 Poistetaan.
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artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan g 
alakohdassa tarkoitettuun henkilötietojen 
toimittamiseen rekisteröidylle liittyvät 
kriteerit ja vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Valtuutus koskee ainoastaan tietojen yksityiskohtia 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. Tätä 
rajattua sisältöä koskevan sääntelyn tulisi sisältyä itse asetukseen.

Tarkistus 1351
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 
henkilötietojen toimittamiseen 
rekisteröidylle liittyvät kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1352
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 

Poistetaan.
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henkilötietojen toimittamiseen 
rekisteröidylle liittyvät kriteerit ja 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Komissiolla ei tulisi olla valtaa määritellä, mitä yleisesti käytetty sähköinen muoto on, sillä 
tämä saattaa muuttua nopeammin kuin täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen kestää. 
Valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa vastata tästä määrittelystä.

Tarkistus 1353
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 
henkilötietojen toimittamiseen 
rekisteröidylle liittyvät kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1354
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 
henkilötietojen toimittamiseen 
rekisteröidylle liittyvät kriteerit ja 

Poistetaan.
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vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 1355
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan g 
alakohdassa tarkoitettuun henkilötietojen 
toimittamiseen rekisteröidylle liittyvät 
kriteerit ja vaatimukset.

3. Ensimmäinen tiedonsaantipyyntö on 
joka vuosi maksuton; rekisterinpitäjä voi 
veloittaa 20 euron maksun vastaamisesta 
muihin tiedonsaantipyyntöihin, ellei 
myöhemmin käy ilmi, että tietoja 
käytettiin laittomasti. Rekisterinpitäjä voi 
periä omat kulunsa toistuvista pyynnöistä, 
joiden tarkoituksena on 
tiedonsaantioikeuden ilmeinen 
väärinkäyttö.

Or. en

Perustelu

Tiedonsaantipyyntöjen esittämiseen liittyvät rajoitukset on vahvistettava asetuksessa 
delegoitujen säädösten tai kansallisten lakien sijaan.

Tarkistus 1356
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan g 

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, 
jos
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alakohdassa tarkoitettuun henkilötietojen 
toimittamiseen rekisteröidylle liittyvät 
kriteerit ja vaatimukset.

a) tiedot on tallennettu vain siitä syystä, 
että niitä ei lakisääteisten, 
sääntömääräisten tai sopimukseen 
perustuvien säilyttämistä koskevien 
määräysten mukaan saa poistaa;
b) tiedot palvelevat yksinomaan 
tietoturvaa tai tietosuojan valvontaa, ja 
niiden toimittaminen vaatisi kohtuutonta 
vaivaa;
c) tiedot on pidettävä salaisina 
lainsäädännön perusteella tai luonteensa 
takia, eritoten kolmannen osapuolen 
hallitsevan, oikeudellisen edun vuoksi;

d) tietojen tallennus on tarpeen 
tieteellisen tutkimuksen vuoksi, ja niiden 
toimittaminen vaatisi kohtuutonta vaivaa;
e) tiedot on kerätty yleisesti saatavilla 
olevista lähteistä, ja ilmoittaminen on 
asianomaisten tapausten suuren määrän 
vuoksi kohtuutonta;
f) ilmoittaminen vaarantaisi merkittävästi 
rekisterinpitäjän liiketarkoituksen tai 
muut perusoikeudet ja -vapaudet, jollei 
tietojen ilmoittamisen tarkoitus syrjäytä 
vaaraa.

Or. de

Tarkistus 1357
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Hubert Pirker, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan g 

3. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä muodossa, 
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alakohdassa tarkoitettuun henkilötietojen 
toimittamiseen rekisteröidylle liittyvät 
kriteerit ja vaatimukset.

rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös itsensä 
toimittamista käsiteltävistä tiedoista 
yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen. Tämä oikeus ei rajoita 
muiden oikeuksia, kuten liikesalaisuuksia 
tai teollis- ja tekijänoikeuksia.
Tätä kohtaa ei sovelleta sellaisten tietojen 
käsittelyyn, joista on poistettu 
tunnistettavuus ja jotka julkaistaan 
salanimellä, koska rekisteröity ei ole 
riittävän tunnistettavissa näiden tietojen 
perusteella tai tunnistaminen edellyttää, 
että rekisterinpitäjä kumoaa salanimellä 
julkaisemista koskevan järjestelyn.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella siirretään uuteen paikkaan oikeus siirtää tietoja järjestelmästä. Tarkistuksella 
selvennetään, että järjestelmästä siirrettäviä tietoja ovat vain tiedot, jotka rekisteröity on 
toimittanut itse ja jotka eivät ole liikesalaisuuksia tai teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamia, 
ja ettei tämä koske tietoja, joista on poistettu tunnistettavuus tai jotka julkaistaan salanimellä.

Tarkistus 1358
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tiedonsaantioikeutta ei ole, jos
a) kyseessä ovat tiedot, joita on suojeltava 
ammatillisen salassapitovelvollisuuden 
perusteella;
b) tiedot on pidettävä salaisina 
lainsäädännön perusteella tai luonteensa 
takia, eritoten kolmannen osapuolen 
hallitsevan edun vuoksi;
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c) toimivaltainen viranomainen on 
vahvistanut rekisterinpitäjälle, että 
tietojen ilmoittaminen vaarantaisi yleisen 
turvallisuuden tai järjestyksen;
d) tiedot sisältävät liikesalaisuuksia.

Or. de

Tarkistus 1359
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja -
menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri 
alojen ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Valtuutus ennakoi käynnissä olevia keskusteluja ehdotuksesta asetukseksi sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla. 
Vakiolomakkeiden ja -menettelyjen laatiminen rekisteröidyn henkilöllisyyden tarkistamiseksi 
puuttuu hyvin laajasti teknisiin standardisointeihin myös julkisella sektorilla. 12 artiklan 
2 kohdan neljättä lausetta koskevia huomautuksia sähköisesti toimitettavista tiedoista 
sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus 1360
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri 
alojen ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1361
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri 
alojen ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1362
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja -
menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri 
alojen ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1363
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri 
alojen ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 1364
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri alojen 
ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen pyytämistä ja 
toimittamista varten, mukaan lukien 
rekisteröidyn henkilöllisyyden 
todentaminen ja henkilötietojen 
toimittaminen rekisteröidylle, ottaen 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet.

Or. en

Perustelu

Laaja-alainen tarkistus, jonka myötä kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä. Näin varmistetaan, että Euroopan parlamentti otetaan täysipainoisesti mukaan 
päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 1365
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 

4. Komissio voi ehdottaa vakiolomakkeita
ja määritellä menettelyitä 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen pyytämistä ja 
toimittamista varten, mukaan lukien 
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henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri alojen 
ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

rekisteröidyn henkilöllisyyden 
todentaminen ja henkilötietojen 
toimittaminen rekisteröidylle, ottaen 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1366
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri alojen 
ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
pyytämistä ja toimittamista varten, mukaan 
lukien rekisteröidyn henkilöllisyyden 
todentaminen ja henkilötietojen 
toimittaminen rekisteröidylle, ottaen 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1367
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri alojen 
ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
pyytämistä ja toimittamista varten, mukaan 
lukien menettelyt rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentamiseksi ja 
henkilötietojen toimittamiseksi
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri alojen 
ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn pitäisi määrittää menettelyt. Käytännössä 
yksityiskohtaiselle menettelylle ei ole tarvetta, paitsi kun kyse on asianmukaisesta 
tunnistamisesta, joka on käytännössä yhteisesti keskusteltava asia.

Tarkistus 1368
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tietoja tai osaa tiedoista. jotka on 
toimitettava 15 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, ei tarvitse toimittaa, jos tietojen 
toimittaminen voisi haitata vakavasti 
yhden tai useamman tietojärjestelmän 
tehokkuuden turvaamista, suojaamista ja 
ylläpitämistä, paitsi jos rekisteröidyn 
perusoikeudet ja vapaudet syrjäyttävät 
tämän edun. Rekisterinpitäjän on 
toimitettava tiedot rekisteröidylle 
viipymättä, kun tietojen toimittaminen ei 
enää todennäköisesti haittaa vakavasti 
verkko- ja tietoturvallisuuden 
saavuttamista.
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Or. en

Tarkistus 1369
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ottaen huomioon asianmukaiset 
oikeudelliset takeet erityisesti sen 
varmistamiseksi, ettei tietoja käytetä 
tiettyä rekisteröityä koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseen tai 
päätösten tekemiseen, jäsenvaltiot voivat 
silloin kun siitä ei ilmeisesti aiheudu 
vaaraa yksityisyydelle, lainsäädännöllä 
rajoittaa 15 artiklassa säädettyjä 
oikeuksia, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan osana tieteellistä tutkimusta 
tämän asetuksen 83 artiklan mukaisesti 
tai jos näitä henkilötietoja säilytetään 
ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen 
tilastojen luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 1370
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus saada
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

Virheelliset henkilötiedot on oikaistava. 
Rekisteröidyn kiistämät tiedot, joiden 
paikkansapitävyyttä ei pystytä toteamaan, 
on suojattava. Rekisteröidyllä on oikeus 
saada puutteelliset henkilötiedot 
täydennettyä, erityisesti oikaisun avulla.

Or. de
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Perustelu

Olisi lisättävä, että kiistetyt tiedot, joiden paikkansapitävyyttä ei pystytä toteamaan, on 
suojattava. Katso myös 4 artiklaan lisätty suojaamisen määritelmä.

Tarkistus 1371
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla. Ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitetun tietojen oikaisua 
koskevan oikeuden syrjäyttää oikeus 
vastineeseen, jos tietoja käsitellään 
ammattimaisesti, tiedot ovat peräisin 
yleisesti saatavilla olevista lähteistä ja ne 
on tallennettu 
dokumentointitarkoituksessa. Tällaisia 
tietoja ei saa siirtää vastineetta. Tätä ei 
sovelleta, jos tietoja on käsitelty siten kuin 
on määritelty 9 artiklassa.

Or. de

Perustelu

Olisi myös lisättävä, että tietojen oikaisua koskevan oikeuden syrjäyttää oikeus vastineeseen, 
jos tietoja käsitellään ammattimaisesti, tiedot ovat peräisin yleisesti saatavilla olevista 
lähteistä ja ne on tallennettu dokumentointitarkoituksessa, kuten lehdistöanalyysejä 
sisältävistä tietopankeista, joista tulisi oikaisemisen kautta itse virheellisiä. Artiklassa 9 
tarkoitetut tiedot tulisi kuitenkin oikaista myös näissä tapauksissa.

Tarkistus 1372
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla. Kun 
henkilötietoja käsitellään 81 artiklan 
1 kohdan a alakohdan ja/tai 83 artiklan 
mukaisiin tarkoituksiin, rekisteröidyn on 
otettava huomioon, että henkilötietojen 
käsittely tällaisiin tarkoituksiin voi olla 
luonteeltaan spekulatiivista eikä sen voida 
aina taata olevan virheetöntä.
Rekisterinpitäjä voi säilyttää tällaisia 
tietoja jatkokäsittelyä varten.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on otettava huomioon terveydenhuollon rekisteritietojen ja tutkimustietojen 
spekulatiivinen luonne. Tällaisten spekulatiivisten tietojen säilyttäminen on keskeinen osa 
oikeiden diagnoosien ja tutkimuksiin liittyvien johtopäätösten tekemistä.

Tarkistus 1373
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat, objektiivisesti arvioiden
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä 
on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot
täydennettyä sekä oikeus oikaista 
mielestään virheelliset tiedot.

Or. en
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Tarkistus 1374
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Or. en

Tarkistus 1375
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla. Kahta 
ensimmäistä virkettä ei sovelleta, jos ja 
siinä määrin kuin henkilötietojen käsittely 
tietoja oikaisematta tai täydentämättä 
auttaa rekisterinpitäjää hoitamaan 
rekisterinpitäjälle EU:n tai jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla kuuluvan 
lakisääteisen velvoitteen, sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltion laki on 
yleistä etua koskevan tavoitteen 
mukainen, noudattaa keskeisiltä osin 
oikeutta henkilötietojen suojaan ja on 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen.
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Or. en

Perustelu

Rajoittamaton oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen voi olla ristiriidassa tietojen 
käsittelyn tarkoituksen kanssa. Esimerkiksi notaarin vahvistama avioehtosopimus 
mitätöitäisiin siinä tilanteessa, että sopimusosapuolet ovat vielä naimattomia ja lapsettomia 
ja taloudellisista suhteista on pidetty kiinni, jos dokumentoitujen olosuhteiden muuttumisen 
jälkeen voitaisiin vaatia mainittujen tietojen oikaisemista pysyvästi säilytettävään 
alkuperäisasiakirjaan.

Tarkistus 1376
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Artiklan 1 kohtaa ei sovelleta salanimellä 
julkaistuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 1377
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoilla on oltava 
mahdollisuus käyttää oikaisuoikeutta 
rekisteröidyn henkilön 
kuolemantapauksen yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 1378
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisia 
oikeuksia ei sovelleta, kun tietoja 
käsitellään historiallisiin, tilastollisiin tai 
tieteellisiin tarkoituksiin ja tietojen 
oikaiseminen todennäköisesti estää 
kyseisten historiallisten, tilastollisten tai 
tieteellisten päämäärien saavuttamisen tai 
vaikeuttaa sitä suuresti.

Or. en

Tarkistus 1379
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoilla tai kuolleen henkilön 
laillisella edustajalla, ellei kuollut henkilö 
ole sitä yksiselitteisesti kieltänyt, on 
oikeus siihen, että rekisterinpitäjä ottaa 
huomioon rekisteröidyn kuoleman, ja 
oikaisuoikeus rekisteröidyn 
kuolemantapauksen yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei nimenomaisesti viitata kuolleisiin henkilöihin. Oikeudenhaltijoilla tai 
kuolleen rekisteröidyn laillisella edustajalla on oltava oikeus käyttää kuolleelle rekisteröidylle 
kuuluneita oikeuksia; henkilötietojen suojaan liittyvät oikeudet eivät raukea, jos rekisteröity 
kuolee.

Tarkistus 1380
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot Oikeus poistaa tiedot

Or. en

Perustelu

"Oikeus tulla unohdetuksi" on oikeus, jota tämä asetus ei tarjoa. Jos tätä ilmaisua käytetään, 
rekisteröidyille luvataan oikeus, jota heillä ei voi käytännössä olla. Tietojen poistamista 
koskevan oikeuden on oltava mahdollisimman vahva, ja siinä on otettava huomioon 
mahdolliset vaikeudet poistaa henkilötietoja Internetistä. Oikeutta tietojen poistamiseen on 
vahvistettava sen sijaan, että rekisteröidyille luvataan olemattomia oikeuksia 
harhaanjohtavien otsikkojen muodossa.

Tarkistus 1381
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot Oikeus poistaa tiedot

Or. en

Perustelu

”Oikeus tulla unohdetuksi” on harhaanjohtava ilmaisu.

Tarkistus 1382
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot Oikeus poistaa tiedot
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Or. en

Tarkistus 1383
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot Oikeus poistaa tiedot

Or. en

Tarkistus 1384
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville 
lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä poistavat rekisteröityä koskevat 
henkilötiedot ja pidättyvät näiden tietojen 
edelleen luovuttamisesta ja että 
tarvittaessa kolmannet osapuolet poistavat 
kaikki linkit kyseisiin henkilötietoihin tai 
niiden jäljennökset tai kopiot, edellyttäen 
että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

Or. en

Perustelu

Liian usein käy niin, etteivät kyseiset tiedot ole rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen 
käsittelijällä vaan kolmannella osapuolella.

Tarkistus 1385
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville 
lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity 
on asettanut itse saataville, ja pidättyy 
näiden tietojen edelleen luovuttamisesta, 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1386
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville lapsena, 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
viranomaisen valtuuttama yksikkö tai jos 
se toimii muulla tavalla viranomaisen 
puolesta valtuutusta hoitaakseen. 
Rekisteröidyn oikeus koskee etenkin 
henkilötietoja, jotka rekisteröity on 
asettanut saataville lapsena, edellyttäen että 
jokin seuraavista perusteista täyttyy:

Or. en

Perustelu

Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää useita rekistereitä, eikä näissä 
rekistereissä olevia tietoja voida poistaa rekisteröidyn pyynnöstä.
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Tarkistus 1387
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville lapsena, 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, paitsi jos 
toimivaltaiset viranomaiset tai muut 
elimet säilyttävät tietoja kansallisen tai 
unionin lainsäädännön edellyttämässä 
laillisessa rekisterissä, etenkin kun 
kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville lapsena, 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1388
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville 
lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta. 
Käsittelylle ei ole muuta oikeusperustaa 
kuin rekisteröidyn suostumus ja se, että 
jokin seuraavista perusteista täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1389
Timothy Kirkhope
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ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville 
lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1390
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville 
lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

1. Rekisteröidyllä on tarvittaessa oikeus 
vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa 
rekisteröityä koskevat henkilötiedot 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen versio on sekava.

Tarkistus 1391
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten 
toteuttamista varten, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin;

a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten 
toteuttamista varten, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin, ja ne eivät edellytä 
oikeusvaateiden esittämistä tai 
lakisääteinen pakollinen säilytysaika on 
päättynyt;

Or. en

Tarkistus 1392
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten 
toteuttamista varten, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin;

a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten 
toteuttamista varten, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin, ja lakisääteinen pakollinen 
säilytysaika on päättynyt;

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta. 

Tarkistus 1393
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten a) tietoja ei enää tarvita niiden tarkoitusten 
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toteuttamista varten, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin;

toteuttamista varten, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin, ja ne eivät edellytä 
oikeusvaateiden esittämistä tai 
lakisääteinen pakollinen säilytysaika on 
päättynyt;

Or. en

Tarkistus 1394
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, 
johon käsittely on perustunut 6 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti, tai 
suostumuksen kohteena ollut säilytysaika 
on päättynyt eikä tietojenkäsittelyyn ole 
muuta laillista perustetta;

b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, 
johon käsittely on perustunut 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tai 
suostumuksen kohteena ollut säilytysaika 
on päättynyt eikä tietojenkäsittelyyn tai 
säilyttämiseen ole muuta laillista 
perustetta;

Or. en

Tarkistus 1395
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, 
johon käsittely on perustunut 6 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti, tai 
suostumuksen kohteena ollut säilytysaika 
on päättynyt eikä tietojenkäsittelyyn ole 
muuta laillista perustetta;

b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, 
johon käsittely on perustunut 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 1396
Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kun suostumuksen kohteena ollut 
säilytysaika on päättynyt;

Or. en

Tarkistus 1397
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisteröity vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä 19 artiklan nojalla;

c) rekisteröity on vastustanut
henkilötietojen käsittelyä 19 artiklan 
nojalla;

Or. en

Tarkistus 1398
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisteröity vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä 19 artiklan nojalla;

c) rekisteröity vastusti tehokkaasti
henkilötietojen käsittelyä 19 artiklan 
nojalla;

Or. pl
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Tarkistus 1399
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) unionissa sijaitseva tuomioistuin on 
tehnyt lainvoimaisen ratkaisun kyseisten 
tietojen poistamisesta;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden varmistamisen ennakkoedellytyksenä näissä tapauksissa on tuomioistuimen 
lainvoimainen ratkaisu erityisesti muiden oikeuksien ja vapauksien osalta.

Tarkistus 1400
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) unionissa sijaitseva tuomioistuin on 
tehnyt lainvoimaisen ratkaisun kyseisten 
tietojen poistamisesta;

Or. en

Tarkistus 1401
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietojenkäsittely ei muista syistä ole 
tämän asetuksen mukaista.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä säännös menee liian pitkälle.

Tarkistus 1402
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
17 artikla– 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rekisteröidyn suostumus on tietojen 
käsittelyn ainoa oikeusperusta.

Or. pl

Tarkistus 1403
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
vain, jos rekisterinpitäjä voi tarkistaa 
tietojen poistamista pyytäneen 
rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ainoastaan oikeutetut rekisteröidyt voivat pyytää tietojen poistamista.

Tarkistus 1404
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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

1 a. Menehtyneen henkilön perillisillä on 
oikeus vaatia, että henkilötietojen 
käsittelijä lopettaa heidän tietojensa 
julkaiseminen.

Or. en

Tarkistus 1405
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
ilmoittaakseen tietojen poistamisesta 
kullekin oikeushenkilölle, jolle tiedot on 
luovutettu.

Or. en

Tarkistus 1406
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kuolleen perillisillä on oikeus siihen, 
että rekisterinpitäjä ottaa huomioon 
rekisteröidyn kuoleman ja pidättyy 
tietojen edelleen luovuttamisesta.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei nimenomaisesti viitata kuolleisiin henkilöihin. On tärkeää, että 
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edesmenneen perilliset voivat käyttää oikeutta tulla unohdetuksi ja pyytää tietojen 
poistamista.

Tarkistus 1407
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Oikeudenhaltijoilla on oltava 
mahdollisuus käyttää oikeutta tietojen 
poistamiseen rekisteröidyn henkilön 
kuolemantapauksen yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 1408
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Oikeudenhaltijoilla tai kuolleen 
henkilön laillisella edustajalla, ellei 
kuollut henkilö ole sitä yksiselitteisesti 
kieltänyt, on oikeus siihen, että 
rekisterinpitäjä ottaa huomioon 
rekisteröidyn kuoleman ja pidättyy tämän 
tietojen julkaisemisesta ja edelleen 
luovuttamisesta.

Or. fr

Perustelu

Ranskan Conseil supérieur du notariat’n (notaarineuvosto) ehdotus: Asetusehdotuksessa ei 
nimenomaisesti viitata kuolleisiin henkilöihin. On tärkeää, että oikeudenhaltijat tai 
edesmenneen laillinen edustaja voivat käyttää oikeutta tulla unohdetuksi ja pyytää tietojen 
poistamista.
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Tarkistus 1409
Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ellei edesmennyt ollut 
nimenomaisesti muuta toivonut, hänen 
perillisillään on oikeus siihen, että 
rekisterinpitäjä lopettaa hänen 
henkilötietojensa käsittelyn ja poistaa 
tiedot.

Or. fr

Tarkistus 1410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
vain, jos rekisterinpitäjä voi tarkistaa 
tietojen poistamista pyytäneen 
rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Or. en

Tarkistus 1411
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu Poistetaan.
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rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen 
on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

Or. en

Tarkistus 1412
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen 
on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1413
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen 
on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1414
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen 
on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä säännös on kohtuuttoman laaja-alainen.

Tarkistus 1415
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen
on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

2. 1 kohdassa tarkoitetun rekisterinpitäjän
tai henkilötietojen käsittelijän on 
toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet tietojen poistamiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on valtuuttanut 6 artiklaan 
nähden laittomasti

a) henkilötietojen käsittelyn;
b) henkilötietojen siirtämisen kolmannelle 
osapuolelle; tai
c) kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja.

Or. en

Tarkistus 1416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 



PE506.147v02-00 116/154 AM\929498FI.doc

FI

rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen 
on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut kolmannen 
osapuolen julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

rekisterinpitäjä on myöntänyt 
nimenomaisella tai hiljaisella 
suostumuksella kolmansille osapuolisille 
oikeuden saada tietoja, sen on toteutettava 
julkistamiensa tietojen osalta kaikki 
kohtuulliset ja valmiuksiensa kannalta 
oikeasuhtaiset toimenpiteet, mukaan lukien 
tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä tietoja 
käsitteleville kolmansille osapuolille, että 
rekisteröity pyytää niitä poistamaan 
kyseisiin henkilötietoihin liittyvät linkit tai 
näiden henkilötietojen jäljennökset tai 
kopiot.
Jos henkilötiedot luovuttanut
rekisterinpitäjä on kadonnut, lakannut 
olemasta tai jos se ei ole muista syistä 
rekisteröidyn tavoitettavissa, rekisteröidyn 
oikeuksiin kuuluu, että häntä varten 
osoitetaan kolmas osapuoli, jonka 
vastuulla on poistaa kaikki 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

Or. es

Tarkistus 1417
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen 
oikeushenkilöille, joille alkuperäinen 
rekisterinpitäjä oli antanut luvan käsitellä 
edelleen henkilötietoja ja jotka 
käsittelevät näitä tietoja, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. 
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rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa
henkilötiedoista, jotka rekisteröity on 
julkistanut.

Or. en

Tarkistus 1418
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä 
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot tai 
siirtänyt ne tunnetuille vastaanottajille, 
sen on toteutettava julkistamiensa tietojen 
osalta kaikki kohtuulliset toimenpiteet, 
mukaan lukien tekniset toimet, 
ilmoittaakseen näitä tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut kolmannen 
osapuolen julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

Or. en

Tarkistus 1419
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
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lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä 
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot.

Jos henkilötiedot julkistanut 
rekisterinpitäjä on ryhtynyt 
toimenpiteisiin, jotka eivät ole tulleet 
voimaan, tai tämä on kadonnut, lakannut 
olemasta tai on rekisteröidyn 
tavoittamattomissa, rekisteröidyllä olisi 
oltava oikeus siihen, että kolmannet 
osapuolet poistavat kaikki linkit häntä 
koskeviin tietoihin tai niiden kopioihin tai 
jäljennöksiin.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on antaa rekisteröidylle mahdollisuus kääntyä hänen henkilötietojaan 
käsittelevän kolmannen osapuolen puoleen, jos rekisteröity ei voi käyttää tietojen unohdetuksi 
tulemista koskevaa oikeuttaan rekisterinpitäjän avulla.

Tarkistus 1420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
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liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä 
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta. Säännös ei 
koske tietoja, joista on poistettu 
tunnistettavuus, salanimellä julkaistuja 
tietoja ja suojattuja tietoja, jos tämän 
säännöksen noudattaminen edellyttää, 
että rekisterinpitäjä peruuttaa tietojen 
tunnistettavuuden poistamisen, 
salanimellä julkaisemisen tai 
suojaamisen.

Or. en

Tarkistus 1421
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä 
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille. Kolmansina osapuolina 
pidetään toimijoita, jotka rekisterinpitäjä 
hakemusta jätettäessä kohtuuden rajoissa 
tunnistaa ja ilmoittaa, että rekisteröity 
pyytää niitä poistamaan kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut kolmannen 
osapuolen julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

Or. pl
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Tarkistus 1422
Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen 
näitä tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot ilman 
6 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohtaan 
perustuvaa perustetta, sen on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tietojen 
poistamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 77 artiklan säännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 1423
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 2 kohdassa tarkoitettua 
ilmoitusvelvollisuutta on pidettävä 
suoritettuna, kun rekisterinpitäjä on 
toimittanut tunnistamilleen kolmansille 
osapuolille tiedon pyynnöstä poistaa 
asianmukaisen toimijan tiedot tietojen 
alkuperäistä julkaisua vastaavassa 
muodossa tai muussa tiedon 
vastaanottamisen takaavassa muodossa.

Or. pl

Tarkistus 1424
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on poistettava 
henkilötiedot viipymättä, paitsi jos niiden 
säilyttäminen on tarpeen

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tarvittaessa kolmannen 
osapuolen on poistettava henkilötiedot 
viipymättä, paitsi jos niiden säilyttäminen 
on tarpeen

Or. en

Tarkistus 1425
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on poistettava 
henkilötiedot viipymättä, paitsi jos niiden 
säilyttäminen on tarpeen

3. Jos rekisterinpitäjä saa tämän artiklan 
tai 13 artiklan mukaisen
poistamisvaatimuksen, on tämän 
poistettava henkilötiedot viipymättä, paitsi 
jos niiden säilyttäminen on tarpeen

Or. de

Tarkistus 1426
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on poistettava 
henkilötiedot viipymättä, paitsi jos niiden 
säilyttäminen on tarpeen

3. Rekisterinpitäjän on poistettava 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, 
paitsi jos niiden säilyttäminen ja 
luovuttaminen ovat tarpeen

Or. en
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Perustelu

Kun rekisterinpitäjiin sovelletaan oikeudellista velvoitetta säilyttää ja käsitellä tietoja, niitä 
voidaan velvoittaa siirtämään asianmukaisille valvontaviranomaisille tällaisia tietoja, kuten 
epäilyttäviä liiketoimintakertomuksia rahoitusasioiden tiedusteluyksiköille rahanpesun 
torjuntaa koskevien sääntöjen yhteydessä.

Tarkistus 1427
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on poistettava 
henkilötiedot viipymättä, paitsi jos niiden 
säilyttäminen on tarpeen

3. Rekisterinpitäjän on poistettava 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, 
paitsi jos niiden säilyttäminen on tarpeen

Or. en

Tarkistus 1428
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sananvapautta koskevan oikeuden 
käyttämiseksi 80 artiklan mukaisesti;

a) 5 artiklan a kohdan 3, 5, 6 ja 
8 alakohdassa tarkoitetuissa yhteyksissä 
sekä tämän asetuksen 80, 81 ja 
83 artiklan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan
mukaisesti;

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 1429
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty 17 artiklan 3 kohdan a alakohtaan. Artiklaa tarkistetaan ottaen huomioon asiayhteys 
ja riskiperiaatteet 5 artiklan a kohdan (uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukaisesti.

Tarkistus 1430
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;

b) terveyteen liittyvistä syistä 81 artiklan 
mukaisesti ja terveystietojen ylläpitämistä 
ja muita terveydellisiä 
tutkimustarkoituksia varten;

Or. en

Tarkistus 1431
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;

b) terveyteen liittyvistä syistä tai 
kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1432
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista ja kansanterveydellisistä syistä 
81 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1433
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;

b) terveyssyistä 81 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Muutetaan tämä vastaamaan 81 artiklan sanamuotoa.

Tarkistus 1434
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ennalta ehkäisevien terveystietojen 
ylläpitämistä, lääketieteellisiä 
diagnooseja, hoitoa, palliatiivista hoitoa, 
kliinisiä kokeita, potilasrekistereitä ja 
muita terveystutkimukseen ja 
lääketieteelliseen innovaatioon liittyviä 
tarkoituksia varten;

Or. en

Perustelu

Nämä tietojen tallentamista koskevat perustellut syyt edellyttävät erityistä selvitystä. 

Tarkistus 1435
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) historiantutkimusta taikka tilastollisia 
tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
83 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty 17 artiklan 3 kohdan a alakohtaan. Artiklaa tarkistetaan ottaen huomioon asiayhteys 
ja riskiperiaatteet 5 artiklan a kohdan (uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukaisesti.

Tarkistus 1436
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
83 artiklan mukaisesti;

c) historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
83 artiklan mukaisesti, mukaan lukien 
kliiniset kokeet, potilas- ja tautirekisterit 
ja muut terveystutkimukseen ja 
lääketieteelliseen innovaatioon liittyvät 
tarkoitukset;

Or. en

Tarkistus 1437
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) historiantutkimusta taikka tilastollisia 
tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
83 artiklan mukaisesti;

c) historiallisia, tilastollisia tai tieteellisiä 
tarkoituksia varten 83 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1438
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöön perustuvan, 
henkilötietojen tallentamista koskevan 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi; jäsenvaltioiden 
lainsäädännön on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 

Poistetaan.
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tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

Or. en

Perustelu

Siirretty 17 artiklan 3 kohdan a alakohtaan. Artiklaa tarkistetaan ottaen huomioon asiayhteys 
ja riskiperiaatteet 5 artiklan a kohdan (uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukaisesti.

Tarkistus 1439
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöön perustuvan, 
henkilötietojen tallentamista koskevan 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi; jäsenvaltioiden 
lainsäädännön on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1440
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöön perustuvan, 
henkilötietojen tallentamista koskevan 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen

d) sopimuksen, jossa rekisteröity on 
osapuolena, tai valvontaelimen 
lakisääteisen velvoitteen tai muiden 
vaatimusten tai muiden unionin tai 
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noudattamiseksi; jäsenvaltioiden 
lainsäädännön on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvien, 
henkilötietojen tallentamista koskevien 
rekisterinpitäjän lakisääteisten 
vaatimusten noudattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1441
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi; 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on oltava 
yleistä etua koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen, mukaan lukien 
valvontaviranomaisten vaatimukset,
noudattamiseksi; jäsenvaltioiden 
lainsäädännön on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

Or. en

Tarkistus 1442
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
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velvoitteen noudattamiseksi; 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on oltava 
yleistä etua koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

velvoitteen noudattamiseksi; 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on oltava 
olennaista yleistä etua koskevan tavoitteen
mukainen, noudatettava täysimääräisesti ja
keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen 
suojaan ja oltava tavoiteltuun päämäärään 
nähden oikeasuhteinen;

Or. en

Tarkistus 1443
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi; 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on oltava 
yleistä etua koskevan tavoitteen 
mukainen, noudatettava keskeisiltä osin 
oikeutta henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai sen 
rikkomisen estämiseksi;

Or. en

Perustelu

Jotkut käsittelyt suoritetaan osana järkevän riskienhallinnan ohjelmaa, jonka tavoitteena on 
lain rikkomisen estäminen. Viimeinen lause on epäasianmukainen.

Tarkistus 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi; 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on oltava 
yleistä etua koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi; unionin 
lainsäädännön ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

Or. es

Tarkistus 1445
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rikosten ja erityisesti rekisteröityyn 
kohdistuvien henkilötietopetosten ja 
talousrikosten torjumiseksi ja 
selvittämiseksi;

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan oikeutetun yhteisen edun suojaa rikosten torjunnassa ja 
selvittämisessä.

Tarkistus 1446
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) petosten tai muiden talousrikosten 
torjumiseksi tai havaitsemiseksi, 
henkilöllisyyden vahvistamiseksi tai 
luottokelpoisuuden määrittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Konkurssin tehnyt yrittäjä tai petkuttaja voisi vaatia tietojensa poistamista, jolloin hän saisi 
tulevia luottoja hakiessaan taas positiivisen luokituksen.

Tarkistus 1447
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) petosten torjumis- ja 
havaitsemistarkoituksissa ja sikäli kuin 
käsitellään rikostietoja, käsittely 
noudattaa 9 artiklan 2 kohdan 
j alakohtaa.

Or. en

Perustelu

Petosten torjumis- ja havaitsemistarkoituksissa käsitellyt henkilötiedot (mukaan luettuina 
rikostiedot) olisi vapautettava oikeudesta tulla unohdetuksi ja poistetuksi. 17 artiklan 
3 kohdan d alakohdan poikkeus ei kata tällä hetkellä rikostietoja. 9 artiklan 2 kohdan 
j alakohdan (uusi) sanamuoto on laajempi kuin 17 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja se 
kattaa myös petoksen torjumisen ja havaitsemisen. Katso jäljempänä 9 artiklan 2 kohdan 
j alakohdan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 1448
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) petosten torjumiseksi tai 
havaitsemiseksi, henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi ja/tai luottokelpoisuuden 
tai maksukyvyn määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1449
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jos tietojen säilyttäminen on 
rekisterinpitäjien oikeutetun edun 
mukaista, kunhan siitä ei aiheudu 
vahinkoa tai haittaa rekisteröidylle, hänen 
oikeuksilleen tai eduilleen.

Or. en

Tarkistus 1450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–d alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisteröity voi käyttää 
oikeuttaan vastustaa linkkien tekemistä 
tai jäljennösten tai kopioiden ottamista 
henkilötiedoistaan. Tämän oikeuden 
toteuttamiskelpoisuus ratkaistaan 
ottamalla huomioon kaikki tapaukseen 
liittyvät olosuhteet ja pyrkimällä olemaan 
romuttamatta tällä oikeudella tietojen 
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säilyttämisen taustalla olevia konkreettisia 
perusteita.

Or. es

Perustelu

Tässä kohdassa säädetty tietojen säilyttäminen voidaan erottaa joissakin tapauksissa 
käsitteellisesti tietojen kopioinnista verkossa. Toisin sanoen tiedot on toisaalta säilytettävä 
määritellyistä syistä, jotka ovat oikeudellisista ja arvoteoreettisista syistä unohdetuksi 
tulemista koskevan oikeuden yläpuolella, ja toisaalta tietojen levittämisen sallimista on 
jatkettava. Jälkimmäinen tilanne ei ole aina tarpeellinen eikä myöskään sopusoinnussa tiukan 
säilyttämistarpeen kanssa.

Tarkistus 1451
Sophia in 't Veld

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

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjää ei ole enää olemassa, 
se on kadonnut tai sitä ei pystytä 
tunnistamaan tai se ei ole tavoitettavissa, 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisteröidyn henkilötietoja käsittelevät 
kolmannet osapuolet poistavat kyseiset 
tiedot edellyttäen että 17 artiklan 
1 kohdan perusteet täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 1452
Carmen Romero López

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

Komission teksti Tarkistus

Jos tietoja säilytetään a, b, c ja 
d alakohdan mukaisesti ja jos 
rekisterinpitäjä on julkistanut nämä 
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tiedot, rekisteröity voi olemassa oleviin 
etuihin tai perusoikeuksiin tai -vapauksiin 
vedoten käyttää oikeuttaan vastustaa 
linkkien tekemistä tai jäljennösten tai 
kopioiden ottamista henkilötiedoistaan, 
jollei kyseinen käsittely ole olennainen 
osa kyseisissä alakohdissa mainittuja 
oikeuksia, etuja, tarkoituksia tai 
velvollisuuksia.

Or. es

Perustelu

Tässä 3 kohdassa ei käsitellä tavallisia digitaaliseen ympäristöön liittyviä tilanteita, joissa 
tällaisten tietojen levittäminen Internetin välityksellä ja hakijoiden suorittama niiden käyttö 
saattaa aiheuttaa rekisteröidylle vahinkoa, jota tämä ei ole velvollinen kärsimään. Yleistä 
tietojen levittämistä ja tiedonsaantia rajoitetaan, jos ne syrjäyttävät rekisteröidyn edut ja 
perusoikeudet ja -vapaudet ja jos ne eivät ole oleellinen osa syitä, joiden perusteella 
alkuperäiset tiedot säilytetään.

Tarkistus 1453
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tietojen poistamisen sijasta 
rekisterinpitäjän on rajoitettava niiden 
käsittelyä, jos

4. Tietojen poistamisen sijasta 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on rajoitettava niiden 
käsittelyä, jos

Or. en

Tarkistus 1454
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Tietojen poistamisen sijasta
rekisterinpitäjän on rajoitettava niiden 
käsittelyä, jos

4. Poistamisen sijaista tiedot on suojattava, 
jos

Or. de

Perustelu

"Suojaamisen" käsite tulisi vahvistaa asetuksessa. Katso myös ylle 4 artiklan 22 kohtaan 
liitetty suojaamisen määritelmä. Rekisterinpitäjällä tulee edellytyksien täyttyessä olla 
velvollisuus suojata tiedot, mitä sillä ei asetuksen saksankielisen toisinnon mukaan ole 
("kann" – voi). Epäselvää on, kuinka jo julkaistujen tietojen käytön rajoittaminen tai 
suojaaminen tapahtuu.

Tarkistus 1455
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tietojen poistamisen sijasta 
rekisterinpitäjän on rajoitettava niiden 
käsittelyä, jos

4. Tietojen poistamisen sijasta 
rekisterinpitäjän on suojattava ne, jos

Or. de

Tarkistus 1456
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity kiistää tietojen 
paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 
paikkansapitävyyden;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1457
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity kiistää tietojen 
paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 
paikkansapitävyyden;

a) rekisteröity kiistää tietojen 
paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 
paikkansapitävyyden;

Or. de

Perustelu

Alakohdassa a mainittujen vaihtoehtojen ohella on otettava huomioon, että paikkansapitävyys 
ei mahdollisesti selviä.

Tarkistus 1458
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä 
henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
mutta ne on säilytettävä todistelua varten;

b) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä 
henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
mutta ne on säilytettävä todistelua varten 
tai lakisääteisten tallennusvelvoitteiden 
noudattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1459
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä 
henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
mutta ne on säilytettävä todistelua varten;

b) tiedot on säilytettävä todistelua varten;

Or. en

Tarkistus 1460
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä 
henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
mutta ne on säilytettävä todistelua varten;

b) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä 
henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
mutta ne on säilytettävä oikeusvaateiden 
esittämistä varten;

Or. en

Perustelu

"Todistelua varten" on liian kapea-alainen ilmaisu: tähän artiklaan olisi sisällyttävä tietojen 
säilyttäminen mahdollisten oikeusvaateiden esittämistä varten.

Tarkistus 1461
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä 
henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseen, 
mutta ne on säilytettävä todistelua varten;

b) niiden paikkansapitävyys ei ole 
todettavissa;

Or. de
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Perustelu

Alakohdan B tapauksessa tiedot tulisi suojata, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, 
johon ne on tallennettu, mutta lakisääteiset, sääntömääräiset tai sopimukseen perustuvat 
tietojen säilytystä koskevat aikarajat estävät niiden poistamisen. Tämän jälkeen jatkuva 
tallennus pelkää todistelua varten tapahtuisi "varastoon" mahdollisia tulevia 
oikeudenkäyntimenettelyjä silmällä pitäen, eikä sen pitäisi olla mahdollista.

Tarkistus 1462
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity 
vastustaa tietojen poistamista ja vaatii sen 
sijaan niiden käytön rajoittamista;

c) jos tietoja ei enää tarvita siihen 
tarkoitukseen, johon ne on tallennettu, 
mutta lakisääteiset, sääntömääräiset tai 
sopimukseen perustuvat tietojen säilytystä 
koskevat aikarajat estävät niiden 
poistamisen;

Or. de

Perustelu

Alakohta c ei aina merkitse tietojen suojaamista. Käyttäjät eivät aina halua vaihtaa palvelua 
kokonaan. Jos vaihtaminen johtaa tietojen suojaamiseen, syntyisi uusi vaihtamisen este, jos 
käyttäjä haluaa ensin kokeilla uutta palvelua tai käyttää kahta palvelua rinnakkain.

Tarkistus 1463
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rekisteröity haluaa siirtää 
henkilötietonsa toiseen automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1464
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rekisteröity haluaa siirtää 
henkilötietonsa toiseen automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

d) jos on syytä olettaa, että poistaminen 
vaikuttaa asianomaisen suojaa 
edellyttäviin etuihin;

Or. de

Perustelu

Alakohta d vaikuttaa harvinaiselta erikoistapaukselta. Olisi säädettävä yleinen tietojen 
suojaamisvelvollisuus, jos on syytä olettaa, että tietojen poistaminen vaikuttaa asianomaisen 
suojaa edellyttäviin etuihin;

Tarkistus 1465
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tai jos poistaminen ei ole mahdollista 
erityisen tallennustavan vuoksi tai se 
vaatii kohtuutonta vaivaa.

Or. de

Perustelu

Olisi määriteltävä uudestaan, että tiedot tulee suojata, jos niiden poistaminen ei ole 
mahdollista erityisen tallennustavan (esim. WORM-järjestelmä, paperiasiakirjat) tai se 
vaatisi kohtuutonta vaivaa.
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Tarkistus 1466
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) poistaminen ei ole mahdollista 
teknisistä syistä tai se vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Or. de

Tarkistus 1467
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun 
ottamatta, käsitellä ainoastaan todistelua 
varten tai rekisteröidyn suostumuksella 
tai toisen luonnollisen tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai yleistä etua 
koskevan tavoitteen vuoksi.

5. Edellä olevan 4 kohdan mukaisesti
suojattuja tietoja saa, säilyttämistä lukuun 
ottamatta, käsitellä ainoastaan

a) jos rekisteröity on antanut 
suostumuksensa;
b) jos se tapahtuu tieteellisessä 
tarkoituksessa;
c) todistustaakasta vapautumista varten; 
tai
d) muista syistä, jotka ovat 
rekisterinpitäjän tai kolmannen 
osapuolen hallitsevan edun edellytys;
e) ja tietoja saisi käsitellä tätä tarkoitusta 
varten, jos niitä ei olisi suojattu.

Or. de
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Perustelu

Tallennettujen tietojen käsittelyn ei tulisi olla sallittua ilman rekisteröidyn 5 kohdan 
mukaisesti antamaa suostumusta, jos se ei ole välttämätöntä tieteellisten tarkoitusten, 
todistustaakasta vapautumisen tai muun rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 
hallitsevaan etuun liittyvän syyn vuoksi ja jos tietoja saisi käsitellä, ellei niitä olisi tallennettu.

Tarkistus 1468
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun 
ottamatta, käsitellä ainoastaan todistelua 
varten tai rekisteröidyn suostumuksella tai 
toisen luonnollisen tai oikeushenkilön 
oikeuksien suojaamiseksi tai yleistä etua 
koskevan tavoitteen vuoksi.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun 
ottamatta, käsitellä ainoastaan todistelua 
varten tai lakisääteisten 
tallennusvelvoitteiden noudattamiseksi tai 
rekisteröidyn suostumuksella tai toisen 
luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien 
suojaamiseksi tai yleistä etua koskevan 
tavoitteen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1469
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos henkilötietojen käsittelyä on 
rajoitettu 4 kohdan nojalla, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle, ennen kuin käsittelyä 
koskeva rajoitus poistetaan.

6. Jos henkilötietojen käsittelyä on 
rajoitettu 4 kohdan nojalla, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava rekisteröidylle, 
ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus 
poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1470
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Pyynnöt tietojen oikaisemiseksi, 
poistamiseksi tai estämiseksi eivät vaikuta 
käsittelyyn, joka on tarpeen yhden tai 
useamman tietojärjestelmän tehokkuuden 
turvaamiseksi, suojaamiseksi ja 
ylläpitämiseksi. Lisäksi oikeus oikaista 
ja/tai poistaa henkilötietoja ei koske 
henkilötietoja, jotka on säilytettävä 
oikeudellisen velvoitteen vuoksi tai 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän tai kolmannen osapuolen 
oikeuksien suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

On tilanteita, joissa rekisteröidyn oikeutta korjata tai poistaa henkilötietoja ei olisi 
sovellettava, jotta esimerkiksi noudatetaan EU:n jäsenvaltioiden ja muiden lainkäyttöalueiden 
tarpeita, koska ne tarvitsevat tietynlaisia henkilötietoja kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä 
syistä tai mahdollisten rikkomusten tutkintaa varten.

Tarkistus 1471
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit, joiden avulla voidaan 
varmistaa, että henkilötietojen poistamista 
ja/tai niiden säilyttämisen tarpeellisuuden 
säännöllistä tarkistamista varten 
asetettuja määräaikoja noudatetaan.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Ks.17 a artikla.

Tarkistus 1472
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit, joiden avulla voidaan 
varmistaa, että henkilötietojen poistamista 
ja/tai niiden säilyttämisen tarpeellisuuden 
säännöllistä tarkistamista varten 
asetettuja määräaikoja noudatetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1473
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit, joiden avulla voidaan 
varmistaa, että henkilötietojen poistamista 
ja/tai niiden säilyttämisen tarpeellisuuden 
säännöllistä tarkistamista varten asetettuja 
määräaikoja noudatetaan.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava mekanismit, 
joiden avulla voidaan varmistaa, että 
henkilötietojen poistamista ja/tai niiden 
säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllistä 
tarkistamista varten asetettuja määräaikoja 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 1474
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos henkilötiedot on poistettu, 
rekisterinpitäjä ei saa enää muutoin 
käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Salanimellä julkaistujen tietojen käyttöönoton (4 artikla) vuoksi tietojen poistamisen 
seurausten jaottelusta on tullut välttämätöntä.

Tarkistus 1475
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos henkilötiedot on poistettu, 
rekisterinpitäjä ei saa enää muutoin 
käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1476
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Kun käsitellään 4 artiklan 2 a kohdan 
mukaisia salanimellä julkaistuja tietoja, 
riittää, että kaikki rekisteröityyn liittyvät 
linkit poistetaan pysyvästi ja kokonaan, 
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jolloin jäljellä olevista tiedoista poistuu 
4 artiklan 2 b kohdan mukainen 
tunnistettavuus kyseisen artiklan 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Salanimellä julkaistut tiedot otetaan käyttöön henkilötietojen muotona, johon sovelletaan 
useita asetuksen kautta siihen liittyviä sääntöjä.

Tarkistus 1477
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jos edellytykset oikeudelle tulla 
unohdetuksi ja poistaa tiedot täyttyvät 1 ja 
2 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on 
myös oikeus pyytää henkilötietojen 
oikaisemista, poistamista tai luettelosta 
poistamista miltä tahansa 
tietoyhteiskunnan palvelulta, joka tarjoaa 
tietojen tutkimisen tai käytön sallivia tai 
niitä edistäviä välineitä.

Or. en

Tarkistus 1478
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. en

Tarkistus 1479
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. de

Perustelu

Komission valtuutus on muotoiltu hyvin laajasti ja epämääräisesti. Poistamisvelvollisuutta tai 
käsittelyn rajoittamista koskevat säännökset vaikuttavat suoraan sallitun tietojen käsittelyn 
mahdollisuuksiin. Sääntelyn tulisi tapahtua asetuksessa tai se tulisi myöntää jäsenvaltioille.
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Tarkistus 1480
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. es

Perustelu

Emme voi hyväksyä tämän artiklan 9 kohtaa delegoitujen säädösten vuoksi, koska kyseessä on 
säännöksen ymmärtämisen kannalta olennaisten ominaisuuksien sääntely. Jos näiden 
ominaisuuksien käsitteleminen katsotaan tarpeelliseksi, se on tehtävä itse asetuksessa.

Tarkistus 1481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
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erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. en

Tarkistus 1482
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. en

Tarkistus 1483
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. de

Tarkistus 1484
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

9. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen valta antaa 86 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin:

Or. en

Tarkistus 1485
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;

a) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;

Or. en

Tarkistus 1486
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;

b) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten;

Or. en

Tarkistus 1487
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1488
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen suojaamista
varten.

Or. de

Tarkistus 1489
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Tietojen poistamisen määräaikojen 

määrittäminen
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit, joiden avulla voidaan 
varmistaa, että henkilötietojen poistamista 
ja/tai niiden säilyttämisen tarpeellisuuden 
säännöllistä tarkistamista varten 
asetettuja määräaikoja noudatetaan.

Or. de

Perustelu

17 artiklan 7 kohdan säädös ei ole sisällöllisesti järkevä. Kuitenkin kyse on laaja-alaisesta 
säännöksestä, joka kuten puitepäätöksen 977/2008/YOS julkisia tahoja koskevan 5 artikla, 
tulisi muotoilla omaksi artiklakseen.

Tarkistus 1490
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla
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Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
1. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä muodossa, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.
2. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset 
henkilötiedot ja kaikki muut rekisteröidyn 
itsensä antamat, automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.
3. Komissio voi täsmentää 1 kohdassa 
tarkoitetun sähköisen muodon ja 
vahvistaa tekniset standardit, 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt 
henkilötietojen siirtämiseksi 2 kohdan 
nojalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1491
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
18 artikla
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Komission teksti Tarkistus

 18 artikla Poistetaan.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
1. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä muodossa, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.
2. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset 
henkilötiedot ja kaikki muut rekisteröidyn 
itsensä antamat, automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.
3. Komissio voi täsmentää 1 kohdassa 
tarkoitetun sähköisen muodon ja 
vahvistaa tekniset standardit, 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt 
henkilötietojen siirtämiseksi 2 kohdan 
nojalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1492
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
18 artikla
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Komission teksti Tarkistus

 18 artikla Poistetaan.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
1. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä muodossa, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.
2. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset 
henkilötiedot ja kaikki muut rekisteröidyn 
itsensä antamat, automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.
3. Komissio voi täsmentää 1 kohdassa 
tarkoitetun sähköisen muodon ja 
vahvistaa tekniset standardit, 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt 
henkilötietojen siirtämiseksi 2 kohdan 
nojalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Siirretty 15 artiklaan.


