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Tarkistus 1493
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Tiedonsaantioikeus

Or. en

Perustelu

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei ole tässä asetuksessa säädettävä oikeus. 
Otsikkoa ja kohtia muuttamalla artikla on johdanto-osan 55 kappaleen mukainen.

Tarkistus 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Tiedonsaantioikeus

Or. en

Tarkistus 1495
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä muodossa, 

Poistetaan.
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rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.

Or. en

Tarkistus 1496
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1497
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

1. Kun rekisteröity on toimittanut 
henkilötiedot ja kun henkilötietoja 
käsitellään sähköisin keinoin, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös toimitetuista 
henkilötiedoista yleisesti käytetyssä 
sähköisessä ja jäsennellyssä muodossa, 
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käyttää tietoja edelleen. joka antaa rekisteröidylle mahdollisuuden 
käyttää tietoja edelleen ilman, että 
rekisterinpitäjä, jolta henkilötiedot ovat 
peräisin, aiheuttaa esteitä.

Or. en

Perustelu

On järkevää saada tiedot, jotka on toimitettu rekisterinpitäjälle.

Tarkistus 1498
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä ja yleisesti 
käytetyssä muodossa, rekisteröidyllä on 
oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös 
käsiteltävistä tiedoista, ellei tämä aiheuta 
rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa.

Or. en

Perustelu

Tämänhetkisessä muodossa oleva artikla aiheuttaisi rekisteröidyille vääränalaisia odotuksia, 
koska suurin osa henkilötiedoista ei ole sähköisessä, jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä 
muodossa julkisella sektorilla. Viranomaisilla, esimerkiksi kunnalla, voi olla useita 
tietokantoja ja arkistoja. Jos kansalainen pyytää kaikki viranomaisen hallussa olevat 
henkilötiedot, tämä voi aiheuttaa viranomaiselle huomattavaa vaivaa.
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Tarkistus 1499
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä ja yleisesti 
käytetyssä muodossa, rekisteröidyllä on 
oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös 
käsiteltävistä tiedoista.

Or. en

Tarkistus 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä muodossa, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.

Jos rekisteröidyn pyytämä muoto ei vastaa 
käsiteltyä muotoa, rekisterinpitäjä voi 
määrätä muodon muuttamiselle maksun, 
joka ei voi ylittää tarjottavan palvelun 
markkinahintaa.

Or. es
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Perustelu

Mielestämme tämän oikeuden sääntelyn osalta ratkaisevaa ei ole se, että tietoja käsitellään 
jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, vaan se, että tiedot luovutetaan tarvittaessa 
jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa. Edellä todetun ja sen perusteella, että tietojen 
käsittelemiseen käytettävät muodot eivät voi olla aina yleisesti käytettyjä, olisi järkevää antaa 
mahdollisuus periä maksu tietojen muuttamisesta vastaamaan jotakin pyydettyä muotoa.

Tarkistus 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä, 
yhteentoimivassa ja jäsennellyssä 
muodossa, joka antaa rekisteröidylle 
mahdollisuuden käyttää tietoja edelleen.

Or. en

Tarkistus 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.
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Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjien käyttämät epätavalliset tietomuodot eivät voi olla peruste kieltäytyä 
kunnioittamasta rekisteröidyn oikeutta.

Tarkistus 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä, 
yhteentoimivassa ja jäsennellyssä 
muodossa, joka antaa rekisteröidylle 
mahdollisuuden käyttää tietoja edelleen.

Or. en

Tarkistus 1504
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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, siltä osin, kun 
tällä ei rikota teollis- ja tekijänoikeuksia 
tai rekisterinpitäjien lainmukaisia 
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yksityisen kaupan käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun rekisteröity on toimittanut 
henkilötiedot ja kun henkilötietoja 
käsitellään sähköisin keinoin, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös toimitetuista 
henkilötiedoista yleisesti käytetyssä 
sähköisessä ja jäsennellyssä muodossa, 
joka antaa rekisteröidylle mahdollisuuden 
käyttää tietoja edelleen ilman, että 
rekisterinpitäjä, jolta henkilötiedot ovat 
peräisin, aiheuttaa esteitä.

Or. en

Tarkistus 1506
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Poistetaan.
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henkilötiedot poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tietojensaantioikeutta on sovellettava riippumatta siitä, mihin syyhyn käsittely perustuu.

Tarkistus 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1508
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Poistetaan.
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käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1509
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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 
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käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.

käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.

Rekisterinpitäjä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan, poistaa 
henkilötiedot, jollei niiden käsittely ole 
sallittu jonkin toisen voimassa olevan 
oikeudellisen määräyksen perusteella. 
Unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä voidaan säännellä 
tilanteita, joissa on olemassa tavoitellun 
tarkoituksen kannalta suhteellisiin 
yleiseen etuun perustuviin tavoitteisiin 
liittyvä ja henkilötietojen suojan 
perusolemusta kunnioittava oikeudellinen 
velvoite tietojen säilyttämiseksi.

Or. es

Perustelu

Mielestämme tässä kohdassa on viitattava jollakin tavalla tämän oikeuden ja tietojen
poistamisen väliseen suhteeseen. Tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen koskeva periaate 
ei tarkoita tietoja koskevien kopioiden saannin osalta välttämättä tietojen poistamista. Kun 
puhumme tietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen tarkasti rajatussa merkityksessä, eli 
tietojen siirtämisestä rekisterinpitäjältä toiselle, on kuitenkin käsiteltävä tietojen poistamista. 
Tätä varten tarvitaan kuitenkin joitakin suojakeinoja tilanteisiin, joissa tietojen säilyttäminen 
on tarpeen.

Tarkistus 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

2. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot, rekisteröidyllä on oikeus 
siirtää kyseiset henkilötiedot ja kaikki muut 
rekisteröidyn itsensä antamat, 
automatisoituun käsittelyjärjestelmään 
tallennetut tiedot toiseen järjestelmään, 
yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, 
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toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.

sen rekisterinpitäjän estämättä, jonka 
hallusta henkilötiedot poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1512
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset 
automatisoituun käsittelyjärjestelmään 
tallennetut henkilötiedot toiseen 
järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa lukuun ottamatta 
liikesalaisuuksia sisältäviä tietoja, jotka 
on annettu paperimuodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun 1 ja 2 kohdassa viitataan 
terveystietoihin tai historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten kerättyyn 
tietoon, ja kun noudatetaan 81 ja 
83 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
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takeita, rekisterinpitäjä voi varata 
oikeuden tietojen oikeellisuuden 
takaamiseksi virallista todentamista 
koskevan lomakkeen avulla.

Or. en

Perustelu

On rekisteröidyn edun mukaista, että arkaluonteisten tietojen oikeellisuus taataan silloin, kun 
tietoja käsitellään terveyttä ja/tai tutkimusta koskevasta syystä ja kun tällaiset tiedot 
siirretään rekisterinpitäjältä toiseen automaattiseen käsittelyjärjestelmään. Digitaalisen 
varmentamisen käyttöönotto sähköisillä allekirjoituksilla tai sähköisillä henkilökorteilla tekee 
menettelystä turvallisemman ja täydentää toimia, joita kehitetään tällä hetkellä Euroopan 
digitaalistrategiassa. 

Tarkistus 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
käytettävä vapaasti saatavissa olevaa ja 
käyttäjäystävällistä muotoa tietojen siirtoa 
järjestelmästä toiseen koskevan oikeuden 
noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttäessään oikeutta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen rekisteröidyn on 
ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jonka 
hallusta tiedot siirretään, haluaako hän, 
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että tiedot poistetaan 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1516
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Der Regelungsgehalt ist wesentlich iSd Art 291 AEUV. Erst durch die delegierten Rechtsakte 
würden der Anwendungsbereich und die Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten 
Anforderungen für die betroffenen Rechtsanwender präzise bestimmt. Eine solche Regelung 
sollte soweit wie möglich in der Verordnung selbst erfolgen. Berührt wären auch technische 
Standards und Verfahren, die bestehende Formate und Infrastruktur in den Mitgliedstaaten 
berühren. Soweit die Kommission festlegen könnte, in welchem Format ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher personenbezogene Daten vorhalten muss, wäre dies ein 
Eingriff in den Geschäftsbetrieb und grundrechtsrelevant.

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

Tarkistus 1517
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1518
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1519
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi täsmentää 1 kohdassa Poistetaan.
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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 1520
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

3. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 86 artiklan 
mukaisesti, jotta täsmennetään 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä muotoa ja 
vahvistetaan tekniset standardit, 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt 
henkilötietojen siirtämiseksi 2 kohdan 
nojalla.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jonka perusteella kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan 
delegoiduilla säädöksillä. Näin taataan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
päätöksentekoon.

Tarkistus 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

3. Rekisterinpitäjä päättää sähköisen 
muodon ja siihen liittyvät toiminnot ja 
menettelyt henkilötietojen siirtämiseksi 
2 kohdan nojalla seuraten sopivimpia 
käytettävissä olevia alan standardeja tai 
alan sidosryhmien tai standardointielinten 
määrittämiä standardeja. Komission on 
edistettävä ja tuettava alan toimijoita, 
sidosryhmiä ja standardointielimiä 
henkilötietojen siirtoa koskevien teknisten 
standardien, yksityiskohtaisten sääntöjen 
ja menettelyiden suunnittelemiseksi ja 
käyttöönottamiseksi 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1522
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta julkiseen sektoriin.

Or. en

Tarkistus 1523
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 

1. Rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan.
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1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa pakottava 
perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet.

Or. en

Tarkistus 1524
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa pakottava 
perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet.

1. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohtaan.
Tätä oikeutta on tarjottava rekisteröidylle 
nimenomaisesti ja ymmärrettävällä 
tavalla, selkeästi muusta tiedotuksesta 
erillään.

Or. en

Tarkistus 1525
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn 

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella 
vastustaa henkilötietojen käsittelyä, paitsi 
jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
kyseessä on hänen oikeutettu etunsa, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut.
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on olemassa pakottava perusteltu syy, 
joka syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta käsittelyn 
vastustamiseen, jos käsittelyä edellytetään 
lainsäädännössä.

Or. de

Perustelu

Etujen tasapainottaminen muotoillaan asetusehdotuksen tässä 1 kohdassa eri tavalla kuin 
6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja direktiivin 95/46/EY 14 artiklan a alakohdassa ja 
7 artiklan f alakohdassa.

Tarkistus 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa pakottava 
perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet.

1. Rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan.

Or. en

Tarkistus 1527
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella 

1. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 
tietojen käsittelyä henkilökohtaisen 
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milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn 
on olemassa pakottava perusteltu syy, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

tilanteensa perusteella milloin tahansa 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohtaan 
perustuvan henkilötietojen käsittelyn 
yhteydessä, paitsi jos rekisterinpitäjä voi 
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa 
pakottava perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet.

Or. en

Tarkistus 1528
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa pakottava 
perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet.

1. Rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d ja e alakohtaan.

Or. en

Tarkistus 1529
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvän 
pakottavan perustellun syyn perusteella 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa
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1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa pakottava 
perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet.

käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan.

Or. en

Tarkistus 1530
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn 
on olemassa pakottava perusteltu syy, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

1. Rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn 
on olemassa pakottava perusteltu syy, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

Or. en

Perustelu

On käytännössä mahdotonta, että rekisteröity voi esittää henkilökohtaiseen tilanteeseensa 
perustuvia syitä. Rekisteröidyn pitäisi aina voida esittää vastalause, ja rekisterinpitäjä voi sen 
jälkeen osoittaa pakottavat perustellut syyt, minkä johdosta käsittely on luvallista.

Tarkistus 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään Poistetaan.
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suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti 
ja ymmärrettävällä tavalla, selkeästi 
muusta tiedotuksesta erillään.

Or. en

Tarkistus 1532
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

2. Jos henkilötietoja käsitellään 6 artiklan 
1 kohdan f alakohdan perusteella, 
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 
maksutta henkilötietojensa käsittelyä. Tätä 
oikeutta on tarjottava rekisteröidylle 
nimenomaisesti ja ymmärrettävällä tavalla, 
selkeästi muusta tiedotuksesta erillään.

Or. de

Perustelu

Bei einer Datenverarbeitung auf Grundlage der Abwägungsklausel in Art. 6 Abs. 1 f) ist zum 
Schutz der Belange des Betroffenen ein bedingungsloses Widerspruchsrecht notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die Weitergabe von Kundendaten an Dritte zu Werbezwecken. Die in 
Art. 19 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Re-gelung impliziert eine 
grundsätzliche Zulässigkeit der Datenweitergabe und Daten-nutzung zu Werbezwecken, die 
aus Verbraucher- und Datenschutzsicht kritisch beur-teilt wird und eine Absenkung des 
derzeit in Deutschland geltenden Datenschutzni-veaus zur Folge hätte.

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

Tarkistus 1533
Timothy Kirkhope
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti
ja ymmärrettävällä tavalla, selkeästi 
muusta tiedotuksesta erillään.

2. Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa henkilötietojensa 
käsittelyä tällaista markkinointia varten. 
Tämä oikeus on tarjottava rekisteröidylle 
ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla, 
selkeästi muusta tiedotuksesta erillään.

Or. en

Tarkistus 1534
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

2. Henkilötietojen käsittely 
suoramarkkinointia varten edellyttää 
rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 
Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille. Suostumuksen peruttamisen 
on oltava mahdollista aina ja maksutta.
Tätä oikeutta on tarjottava rekisteröidylle 
nimenomaisesti ja ymmärrettävällä tavalla, 
selkeästi muusta tiedotuksesta erillään.

Or. en

Tarkistus 1535
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

2. Jos henkilötietoja käsitellään tai aiotaan 
käsitellä suoramarkkinointia varten, 
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa milloin 
tahansa, ilman perusteluja ja maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta
tiedotuksesta erillään.

Or. en

Tarkistus 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

2. Henkilötietojen käsittely 
suoramarkkinointia varten edellyttää 
rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 
Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille. Suostumuksen peruttamisen 
on oltava mahdollista aina ja maksutta. 
Tätä oikeutta on tarjottava rekisteröidylle 
nimenomaisesti ja ymmärrettävällä tavalla, 
selkeästi muusta tiedotuksesta erillään.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen vuoksi tietosuojan taso suoramarkkinoinnin alalla alentuisi 
huomattavasti joissain jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

2. Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

Tähän oikeuteen sisältyy oikeus vastustaa 
henkilötietojen keräämistä ja käyttöä 
verkon seurantatiedoilla rekisteröidyn 
mieltymyksistä ja käyttäytymisestä 
verkkosivustoilla. Kun rekisteröity 
ilmaisee oikeuden vastustaa tietojen 
käyttöä teknisten keinojen, kuten 
selainasetuksien avulla, rekisterinpitäjien 
ja henkilötietojen käsittelijöiden on 
kunnioitettava tätä oikeutta alan teknisten 
standardien mukaisesti, ja niiden on 
saatava rekisteröidyn suostumus käsitellä 
verkkosivujen seurantatiedoista peräisin 
olevia henkilötietoja markkinointia 
varten. Suostumus seurantaan verkossa 
tekee mahdolliseksi jatkuvan seurannan 
kaikilla sivustoilla, ellei rekisteröity 
peruuta myöhemmin suostumusta.

Or. en

Tarkistus 1538
Timothy Kirkhope

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 
2 kohdan nojalla, rekisterinpitäjä ei saa 
enää käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 

Poistetaan.
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henkilötietoja.

Or. en

Tarkistus 1539
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjä ei saa enää käyttää 
tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjä saa käyttää tietoja 
ainoastaan historiantutkimukseen taikka 
tilastollisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin 
tai vaihtoehtoisesti poistaa kyseisiä 
henkilötietoja.

Or. hu

Perustelu

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn suhteen loputtua rekisteröidyn henkilötiedoilla on edelleen 
merkitystä erilaisten suuntauksien ja tutkimusten perustana olevien tilastotietojen 
näkökulmasta. Konkreettinen esimerkki: pankin käyttäjien historiallisia tietoja ei voida luoda, 
jos pankki poistaa kaikkien niiden asiakkaiden tiedot, jotka lopettavat suhteen.

Tarkistus 1540
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan
nojalla, rekisterinpitäjä ei saa enää käyttää 
tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

3. Jos vastustus hyväksytään 1, 2 ja 
3 a kohdan nojalla, rekisterinpitäjä ei saa 
enää käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

Or. en
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Tarkistus 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan
nojalla, rekisterinpitäjä ei saa enää käyttää 
tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

3. Jos vastustus hyväksytään 1 kohdan
nojalla, rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle taustalla olevat 1 kohdan 
mukaiset pakottavat perustellut syyt tai 
muussa tapauksessa rekisterinpitäjä ei saa 
enää käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja. Jos vastustus hyväksytään 
2 kohdan nojalla, rekisterinpitäjä ei saa 
enää käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

Or. es

Tarkistus 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun salanimellä julkaistuja tietoja 
käsitellään 6 artiklan 1 kohdan nojalla, 
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä 
maksutta. Tämä oikeus on tarjottava 
rekisteröidylle ymmärrettävällä tavalla, 
selkeästi muusta tiedotuksesta erillään.

Or. en

Tarkistus 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)



AM\929505FI.doc 29/171 PE506.164v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun salanimellä julkaistuja tietoja 
käsitellään 6 artiklan 1 kohdan nojalla, 
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tätä 
maksutta. Tämä oikeus on tarjottava 
rekisteröidylle ymmärrettävällä tavalla, 
selkeästi muusta tiedotuksesta erillään.

Or. en

Tarkistus 1544
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Profilointiin perustuvat toimenpiteet Automaattiseen tietojenkäsittelyyn
perustuvat toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 1545
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai 
erityisesti hänen ammatillisen 
suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, 

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus vastustaa profilointiin perustuvien 
toimenpiteiden kohteeksi joutumista siten 
kuin 4 artiklan 2 kohdassa määritellään.
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sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. en

Perustelu

Rekisteröity saisi joutua profilointiin perustuvan toimenpiteen kohteeksi ainoastaan silloin, 
kun käsittely perustuu laillisen käsittelyyn ja siihen sovelletaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, missä vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutetun 
edun turvaamiseksi. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus vastustaa joutumista 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden kohteeksi.

Tarkistus 1546
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty automaattisen tietojenkäsittelyn 
perusteella hänen tiettyjen 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
arvioimista tai erityisesti hänen 
ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. de

Perustelu

Kun jotain tiettyä asiaa arvioidaan osittainkin automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella, 
saattaa olennaisia näkökohtia jäädä huomiotta, mistä rekisteröidylle voi aiheutua 
huomattavaa haittaa.
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Tarkistus 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai 
erityisesti hänen ammatillisen 
suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
pyytää, että hän ei joudu sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka vaikuttaa 
häneen haitallisesti ja joka on tehty 
ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn 
perusteella hänen ammatillisen 
suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä arvioimista, 
analysoimista tai ennakoimista varten.

Or. en

Perustelu

Täydentävät ja erilliset toimenpiteet henkilötietojen käsittelemiseksi automaattisilla keinoilla 
ovat perusteltuja ainoastaan tapauksessa, jossa toimenpide aiheuttaa haitallisia oikeudellisia 
vaikutuksia: muunlainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvä profilointi on normaalia käsittelyä 
ja siihen sovelletaan jo asetuksen kaikkia säännöksiä.

Tarkistus 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
sekä tietoverkossa että sen ulkopuolella 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
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hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. en

Tarkistus 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus olla 
joutumatta sellaisen henkilötietojen 
käsittelytoimen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle haitallisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla ja joka 
on tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. en
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Tarkistus 1550
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksen tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan tai pääasiallisesti
automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella 
hänen tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten. Tällaiseen 
automaattiseen tietojenkäsittelyyn voivat 
sisältyä verkkoanalyysia koskevien 
välineiden käyttö, seuranta käyttäjän 
käyttäytymisen arvioimiseksi, 
mobiilisovelluksien luomat liikkumista 
koskevat tiedot tai sosiaalisten verkostojen 
luomat henkilökohtaiset profiilit.

Or. en

Tarkistus 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla kielteisesti ja 
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tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

joka on tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. pl

Tarkistus 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen olennaisesti ja joka on tehty 
ensisijaisesti automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. en
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Tarkistus 1553
Timothy Kirkhope

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka on tehty 
ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn 
perusteella hänen tiettyjen 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
arvioimista tai erityisesti hänen 
ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten rajoittamatta 
profiloinnin lainmukaisia ja oikeutettuja 
muotoja kaupallista käyttöä taikka 
rikollisuuden torjumista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 

Or. en

Tarkistus 1554
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai oikeudellista 
haittaa ja joka on tehty ainoastaan 
automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella 
hänen tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
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taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Or. de

Tarkistus 1555
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen
kohteeksi, joka aiheuttaa hänelle 
oikeusvaikutuksia ja vaikuttaa häneen 
erityisen kielteisellä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai erityisesti 
hänen ammatillisen suorituskykynsä, 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä tai luotettavuutensa 
analysoimista tai ennakoimista varten.

Or. en

Tarkistus 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ne perustuvat rekisterinpitäjän 
oikeutettuihin etuihin.
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Or. en

Tarkistus 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltainen toimenpide vain jos 
tietojenkäsittely

Poistetaan.

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai 
täytäntöönpanoa koskeva pyyntö on 
täytetty tai että on toteutettu 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi, kuten 
oikeus siihen, että tietojen käsittelyyn 
osallistuu ihminen; tai
b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai
c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

Or. en
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Tarkistus 1558
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltainen toimenpide vain jos 
tietojenkäsittely

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa profilointiin 
perustuva toimenpide vain jos 
tietojenkäsittely

Or. en

Tarkistus 1559
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltainen toimenpide vain jos 
tietojenkäsittely

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltainen päätös vain jos 
tietojenkäsittely

Or. en

Tarkistus 1560
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai 
täytäntöönpanoa koskeva pyyntö on 
täytetty tai että on toteutettu 

Poistetaan.



AM\929505FI.doc 39/171 PE506.164v02-00

FI

asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi, kuten 
oikeus siihen, että tietojen käsittelyyn 
osallistuu ihminen; or

Or. en

Perustelu

Poistetaan 20 artiklan 1 kohtaan ja 2 kohdan c alakohtaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 1561
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai 
täytäntöönpanoa koskeva pyyntö on 
täytetty tai että on toteutettu asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, 
että tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; 
tai

a) on tarpeen sellaisen sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity 
on sopimuspuoli tai sopimusta edeltävien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi 
rekisteröidyn pyynnöstä edellyttäen, että 
on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

Or. en

Tarkistus 1562
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 

a) on välttämätön sopimuksen tekemistä 
tai täytäntöönpanoa varten, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
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koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

Or. en

Tarkistus 1563
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus saada 
merkityksellistä tietoa profiloinnissa 
käytettävästä logiikasta ja oikeus siihen, 
että tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; 
tai

Or. en

Tarkistus 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämää
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskevaa pyyntöä on tarkasteltu tai että on 
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toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus saada 
merkityksellistä tietoa profiloinnissa 
käytettävästä logiikasta ja oikeus siihen, 
että tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; 
tai

Or. en

Tarkistus 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

a) on tarpeen sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon vuoksi, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus saada 
merkityksellistä tietoa profiloinnissa 
käytettävästä logiikasta ja oikeus siihen, 
että tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen 
sekä oikeus saada selvitys tämän 
osallistumisen jälkeen tehdystä 
päätöksestä; tai

Or. en

Tarkistus 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
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täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen ja 
toimenpiteet, joilla rekisteröidyille 
annetaan mahdollisuus esittää kantansa; 
tai

Or. en

Tarkistus 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

a a) profilointi, jonka seurauksena 
henkilöitä syrjitään rodun tai etnisen 
alkuperän, poliittisten mielipiteiden, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
ammattiliittoon kuulumisen, seksuaalisen 
suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin 
perusteella tai jonka seurauksena 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla on 
tällaisia seurauksia, on kielletty. 
Profilointi työsuhteen yhteydessä 
kielletään, mukaan lukien käytännöt 
tiettyjen työntekijöiden merkitsemisestä 
mustalle listalle;

Or. en

Tarkistus 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

a a) ne perustuvat salanimellä 
julkaistuihin tietoihin;

Or. en

Tarkistus 1569
Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

a b) profilointia ei saa käyttää lasten 
tunnistamiseen tai erottamiseen muista;

Or. en

Tarkistus 1570
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; or

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 20 artiklan 1 kohtaan ja 2 kohdan c alakohtaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti.
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Tarkistus 1571
Joanna Senyszyn

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja sillä 
turvataan rekisteröityjen oikeutetut edut 
ja suojellaan heitä 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
mahdollisesti aiheuttamalta syrjinnältä;

Or. en

Tarkistus 1572
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on nimenomaisesti hyväksytty 
oikeusperustassa, jossa vahvistetaan myös 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 

b) on hyväksytty unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
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toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja 
perusoikeudet, kuten oikeus 
syrjimättömyyteen; tai

Or. en

Tarkistus 1574
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on tarpeen, jotta voidaan noudattaa
unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
jossa vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja sillä 
turvataan rekisteröityjen oikeutetut edut 
ja suojellaan heitä 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
mahdollisesti aiheuttamalta syrjinnältä; 
tai

Or. en

Tarkistus 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on hyväksytty unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai

Or. pl

Tarkistus 1577
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet, mukaan lukien tehokas suojelu 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mahdollisesti aiheuttamalta syrjinnältä,
on annettu.

Or. en

Tarkistus 1578
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) perustuu tämän asetuksen 6 artiklaan ja 
siihen sovelletaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan myös 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
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oikeutettujen etujen suojaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Rekisteröity saisi joutua profilointiin perustuvan toimenpiteen kohteeksi ainoastaan silloin, 
kun käsittely perustuu laillisen käsittelyyn ja siihen sovelletaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, missä vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutetun 
edun turvaamiseksi. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus vastustaa joutumista 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden kohteeksi.

Tarkistus 1579
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) on lainmukaista tämän asetuksen 
6 artiklan 1 kohdan a–f alakohdan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 1580
Joanna Senyszyn

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet, mukaan lukien tehokas suojelu 
10 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mahdollisesti aiheuttamalta syrjinnältä,
on annettu.

Or. en
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Tarkistus 1581
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet, mukaan lukien mahdollisuus 
peruuttaa suostumus milloin tahansa ja 
tehokas suojelu 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mahdollisesti 
aiheuttamalta syrjinnältä, on annettu.

Or. en

Tarkistus 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu. Rekisterinpitäjän on 
toteutettava tehokkaita suojelutoimia 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mahdollisesti aiheuttamaa syrjintää 
vastaan Tällaisten toimien on 
perustuttava tieteellisesti tunnustettuihin 
matemaattis-tilastollisiin menetelmiin.

Or. en
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Tarkistus 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet, mukaan lukien tehokas suojelu 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mahdollisesti aiheuttamalta syrjinnältä,
on annettu.

Or. en

Tarkistus 1584
Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

c a) suoritetaan petosten seuranta- ja 
torjuntatarkoituksessa; tai

Or. en

Tarkistus 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komission teksti Tarkistus

c a) rajoittuu salanimellä julkaistuihin 
tietoihin, ja tällaisia salanimellä 
julkaistuja tietoja ei pidä verrata 
salanimen haltijan tietoihin, ja 
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19 artiklan 3 a kohdan säännöksiä 
sovelletaan vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen Saksan televiestintää koskevan lain kanssa, jossa kannustetaan 
julkaisemaan tiedot salanimellä ja tarjotaan selkeät lainsäädännölliset puitteet profiloinnille 
muun muassa mainonnan ja markkinatutkimuksen aloilla.

Tarkistus 1586
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) suoritetaan sen vuoksi, että 
rekisterinpitäjää vastaan suunnatusta 
rikoksesta esiintyy perusteltu epäilys; tai

Or. en

Tarkistus 1587
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) suoritetaan luottokelpoisuuden 
arvioimiseksi, millä varmistetaan 
rekisterinpitäjän tarjoamien palvelujen 
turvallisuus ja luotettavuus; tai

Or. en
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Tarkistus 1588
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamista varten 
6 artiklan 1 kohdan j a alakohdan 
mukaisesti; tai

Or. en

Tarkistus 1589
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) on tarpeen yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen 
julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu 
rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle 
tiedot luovutetaan; tai

Or. en

Tarkistus 1590
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c f) on tarpeen rekisterinpitäjän taikka 
kolmannen osapuolen tai kolmansien 
osapuolten, joille profiilit tai tiedot 
luovutetaan, oikeutettujen etujen vuoksi 
paitsi silloin, kun rekisteröityjen 
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perusoikeudet ja vapaudet syrjäyttävät 
nämä edut; tai

Or. en

Tarkistus 1591
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c g) on tarpeen rekisteröityjen 
elintärkeiden etujen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Profilointi, jonka seurauksena 
henkilöitä syrjitään suoraan tai 
epäsuorasti rodun tai etnisen alkuperän, 
sosioekonomisen aseman, poliittisten 
mielipiteiden, uskonnon tai vakaumuksen, 
ammattiliittoon kuulumisen ja sitä 
koskevan toiminnan, seksuaalisen 
suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin 
perusteella tai jonka seurauksena 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla on 
tällaisia seurauksia, on aina kielletty. 
Profilointi työsuhteen yhteydessä on aina 
kielletty.

Or. en
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Tarkistus 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työsuhteen yhteydessä on kiellettyä 
käsitellä tai käyttää tietoja työntekijän 
jatkuvaan valvontaan tai profilointiin, 
työntekijöiden mustalle listalle 
merkitsemiseen ja tällaisen listan edelleen 
toimittamiseen, työtehon tai 
käyttäytymisen valvontaan taikka 
sairaudesta johtuvan irtisanomisen 
valmistelemiseen. Työnhakijoita koskevia 
tietoja on suojeltava tässä yhteydessä 
samalla tavalla.

Or. fr

Tarkistus 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen 
käsittely, jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1595
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
koskea tai luoda sellaisia tietoja, jotka 
sisältyvät 9 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin henkilötietojen ryhmiin,
9 artiklan 2 kohdassa lueteltuja 
poikkeuksia rajoittamatta.

Or. en

Tarkistus 1596
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua 9 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin henkilötietojen ryhmiin.

Or. en
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Tarkistus 1597
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen 
käsittely, jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

3. Luonnollista henkilöä koskevat 
profilointitoimet eivät saa perustua 
9 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin 
henkilötietojen ryhmiin.

Or. en

Tarkistus 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin paitsi, jos rekisteröity on antanut 
tähän suostumuksensa.

Or. en
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Tarkistus 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

3. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pääasiallisesti 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

Or. en

Tarkistus 1600
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Profilointi rodun tai etnisen 
alkuperän, poliittisten mielipiteiden, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
ammattiliittoon kuulumisen, seksuaalisen 
suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin 
perusteella, millä aiheutetaan kielteisiä 
seurauksia henkilöille, on kielletty.

Or. en
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Tarkistus 1601
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Henkilötietojen automaattinen 
käsittely liikkumistapojen määrittämiseksi 
on kielletty rajoittamatta EU:n tai 
jäsenvaltioiden syytetoimia koskevien 
muiden säännösten soveltamista.

Or. de

Perustelu

Henkilötietojen käsittely tai kerääminen siten, että niiden perusteella voidaan määrittää 
rekisteröidyn liikkumistavat, on kiellettävä erityisesti, jos rekisteröity ei ole antanut 
nimenomaista suostumusta tähän tarkoitukseen, paitsi jos tietoja käsitellään tai kerätään 
syytetoimia varten.

Tarkistus 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Luottotietoja tai 
profilointimenetelmiä ei saisi käyttää 
sopimuksenteon yhteydessä, ellei erityistä 
maksukyvyttömyysriskiä ole näytetty 
toteen.
Luottoriskin ennustamiseen saa käyttää 
vain luottokelpoisuutta todellisesti 
kuvaavia henkilötietoja, kuten 
maksuviivästyksiä ja maksukyvyttömyyttä 
koskevia tietoja.
Mahdollisesti käytettävien 
pisteytysmenetelmien on oltava sellaisia, 
että niistä saadaan tieteellisesti pätevät 
tulokset.
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Luottotietojen tarjoajien ja pyytäjien on 
toimittava avoimesti. Kuluttajien on 
saatava tietoa muun muassa käytetyistä 
tiedoista ja pisteytysmenetelmien käytöstä. 
Luottotietojen on oltava ajantasaisia ja 
virheettömiä.
Terveystietoja ei saa käyttää pisteytykseen.

Or. de

Tarkistus 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lasten ei kuitenkaan pidä joutua 
1 kohdassa tarkoitettujen 
profilointitoimien kohteeksi.

Or. en

Tarkistus 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava 
tällaisen käsittelyn vaikutuksia 
rekisteröityyn.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1605
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava tällaisen 
käsittelyn vaikutuksia rekisteröityyn.

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 nojalla, on mainittava, onko 
tietoja käsitelty 1 kohdassa tarkoitetun 
kaltaista toimenpidettä varten, ja arvioitava 
tällaisen käsittelyn vaikutuksia
rekisteröityyn sekä 33 artiklassa 
tarkoitetun tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin tuloksia 
rekisteröidyn osalta.

Or. en

Perustelu

Rekisteröityjen olisi myös oltava tietoisia tietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä.

Tarkistus 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Henkilötietojen automaattinen 
käsittely, jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

Or. es
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Tarkistus 1607
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava tällaisen 
käsittelyn vaikutuksia rekisteröityyn.

4. Jokaisen rekisterinpitäjän on 2 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa viipymättä
erikseen ilmoitettava rekisteröidylle 
tietojen käsittelystä 1 kohdassa tarkoitetun 
kaltaista toimenpidettä varten ja tällaisen 
käsittelyn vaikutuksista rekisteröityyn.

Or. de

Perustelu

Profiloinnin yhteydessä otetaan käyttöön erityinen ilmoitusvelvollisuus, joka koskee rekisterin 
pitämisestä välittömästi ja välillisesti vastaavia tahoja.

Tarkistus 1608
Timothy Kirkhope

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava 
tällaisen käsittelyn vaikutuksia 
rekisteröityyn.

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten.

Or. en
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Tarkistus 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava tällaisen 
käsittelyn vaikutuksia rekisteröityyn.

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 ja 15 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten mukaan lukien 
tällaista käsittelyä koskevat perusteet, ja 
arvioitava tällaisen käsittelyn vaikutuksia 
rekisteröityyn.

Or. en

Tarkistus 1610
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava 
tällaisen käsittelyn vaikutuksia 
rekisteröityyn.

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista päätöstä
varten.

Or. en
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Tarkistus 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava tällaisen 
käsittelyn vaikutuksia rekisteröityyn.

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko 1 kohdassa tarkoitetun 
kaltaista toimenpidettä käytössä, onko 
profiloinnissa käytettävästä logiikasta 
merkityksellistä tietoa, ja arvioitava 
tällaisen käsittelyn vaikutuksia 
rekisteröityyn.

Or. en

Tarkistus 1612
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1615
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1617
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

5. Euroopan tietosuojavaltuutetun 
tehtävänä on määritellä tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset asianmukaisille 
toimenpiteille, joilla turvataan
rekisteröidyn perusoikeudet tämän 
artiklan säännöksien osalta ja 2 kohdassa 
tarkoitetut oikeutetut edut.

Or. en

Tarkistus 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. profilointia ei pidä sallia, kun 
kyseessä on lapsi, riippumatta siitä, 
antaako lapsen vanhempi tai laillinen 
edustaja mahdollisesti tähän 
suostumuksen.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan komission ehdotuksen johdanto-osan 58 kappaleessa mainitaan, että profilointi 
kielletään, jos kyseessä ovat lapset. Tämän kiellon sisällyttäminen artiklaan tekee siitä 
oikeudellisesti sitovan.
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Tarkistus 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset Laajennukset ja rajoitukset

Or. de

Tarkistus 1620
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa 5 artiklan a–e alakohdassa sekä 
11–20 artiklassa ja 32 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa tai laajentaa 5 artiklan 
a-e alakohdassa sekä 11–19 artiklassa ja 
32 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien 
ja oikeuksien soveltamisalaa, jos tällaiset 
rajoitukset tai laajennukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään perusteltua syytä, minkä vuoksi jäsenvaltiot ainoastaan rajoittaisivat tiettyjä 
velvollisuuksia ja oikeuksia.
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Tarkistus 1621
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa 5 artiklan a–e alakohdassa sekä
11–20 artiklassa ja 32 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset 
ovat demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa 5 artiklan c ja e alakohdassa sekä
11−13 artiklassa ja 15−19 artiklassa, 
20 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa ja 
32 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien 
ja oikeuksien soveltamisalaa edellyttäen, 
että toimenpide on selkeästi määritellyn 
yleistä etua koskevan tavoitteen 
mukainen, siinä noudatetaan keskeisiltä 
osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja se 
on tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen ja siinä kunnioitetaan 
rekisteröidyn perusoikeuksia ja etua, jotta 
voidaan taata

Or. en

Tarkistus 1622
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa 5 artiklan a–e alakohdassa sekä
11–20 artiklassa ja 32 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa 11–20 artiklassa ja 32 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

Or. en
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Tarkistus 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tai jäsenvaltion
lainsäädännössä voidaan 
lainsäädäntötoimenpiteellä rajoittaa 
5 artiklan a–e alakohdassa sekä 
11-20 artiklassa ja 32 artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

1. Unionin lainsäädännössä voidaan 
lainsäädäntötoimenpiteellä rajoittaa 
5 artiklan a–e alakohdassa sekä 
11-20 artiklassa ja 32 artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

Or. en

Perustelu

Muita koskevat etunäkökohdat olisi sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan tähän asetukseen. 
Muiden lakien ei pitäisi syrjäyttää 5 artiklan perusperiaatteita, mutta niitä voidaan täsmentää 
tällaisissa laeissa.

Tarkistus 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
rajoittaa 5 artiklan a–e alakohdassa sekä 
11–20 artiklassa ja 32 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan taata

1. Unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä 
laajentaa tai rajoittaa 5 artiklan 
a-ealakohdassa sekä 11–20 artiklassa ja 
32 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien 
ja oikeuksien soveltamisalaa, jos tällaiset 
laajennukset tai rajoitukset ovat 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
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toimenpiteitä, jotta voidaan taata

Or. de

Perustelu

Jotta henkilötietojen suojaa voidaan tehostaa EU:ssa, 21 artiklassa olisi sallittava oikeuksien 
ja velvollisuuksien rajoitusten lisäksi myös niiden laajennukset. Esimerkiksi Saksan 
liittotasavallan tietosuojalaissa säädetään laajemmista tiedonsaantioikeuksista muun muassa 
luottotietopalvelujen ja suoramarkkinoinnin yhteydessä.

Tarkistus 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työmarkkinaosapuolet voivat 
rajoittaa lainsäädäntötoimenpiteellä 
5 artiklan a–e alakohdassa sekä
11-20 artiklassa ja 32 artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien 
soveltamisalaa, jos kansallisissa 
työehtosopimuksissa on sovittu, että 
tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä ja 
oikeasuhteisia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Työmarkkinoita säädellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Joissain jäsenvaltioissa tämä 
tehdään perinteisesti lainsäädännössä ja toisissa on paljon työmarkkinoilla tehtäviin 
työehtosopimuksiin perustuvaa sääntelyä.
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Tarkistus 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) valtion turvallisuus;

Or. de

Perustelu

On tarpeen lisätä asetusehdotukseen a a ja a b alakohta 21 artiklan muuttamiseksi 
vastaamaan direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdassa olevaa toimivaksi havaittua 
säännöstä.

Tarkistus 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

a b) puolustus;

Or. de

Perustelu

On tarpeen lisätä asetusehdotukseen a a ja a b alakohta 21 artiklan muuttamiseksi 
vastaamaan direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdassa olevaa toimivaksi havaittua 
säännöstä.
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Tarkistus 1628
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) valtion turvallisuus;

Or. en

Tarkistus 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikosten torjuminen, tutkiminen, 
selvittäminen ja syytteeseenpano;

b) erityisluonteisten rikosten torjuminen, 
tutkiminen, selvittäminen ja 
syytteeseenpano;

Or. en

Tarkistus 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

b a) salanimellä julkaistujen tietojen 
käytön yhteydessä;

Or. de
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Perustelu

On tarpeen lisätä asetusehdotukseen a a ja a b alakohta 21 artiklan muuttamiseksi 
vastaamaan direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdassa olevaa toimivaksi havaittua 
säännöstä.

Tarkistus 1631
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

b a) valtion turvallisuus;

Or. en

Perustelu

Vaikka valtion turvallisuutta ei säännellä unionin lainsäädännön perusteella, on 
selvennettävä, että rekisterinpitäjät eivät riko asetusta, kun ne rajoittavat rekisteröityjen 
oikeuksia kansallisen turvallisuuden vuoksi.

Tarkistus 1632
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

c) jäsenvaltiolle tai Euroopan unionille 
tärkeä taloudellinen tai rahoituksellinen 
etu, myös rahaa, talousarviota ja verotusta 
sekä markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

Or. en

Perustelu

”Muut yleiset edut” on liian laaja käsite, ja siihen liittyy lainsäädännöllistä aukkoa koskeva 
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riski.

Tarkistus 1633
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai 
Euroopan unionille tärkeä taloudellinen 
tai rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

c) muut merkittävät unionin tai 
jäsenvaltion yleiset edut, erityisesti, kun 
kyseessä ovat rahoitusta, talousarviota ja 
verotusta koskevat tärkeät näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, kuten jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

Or. en

Tarkistus 1635
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai 
Euroopan unionille tärkeä taloudellinen 
tai rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut;

Or. en

Tarkistus 1636
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta koskevissa 
asioissa;

Or. en

Tarkistus 1637
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
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rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

rahoituksellinen etu;

Or. en

Perustelu

Unionin tai jäsenvaltion yleisen edun ei pitäisi rajoittua taloudellisiin ja rahoituksellisiin 
etuihin.

Tarkistus 1638
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) säänneltyä ammattitoimintaa koskevan 
ammattietiikan rikkomusten torjuminen, 
tutkiminen, selvittäminen ja 
syytteeseenpano;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1639
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kansainvälisten suhteiden 
suojeleminen;

Or. en
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Tarkistus 1640
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valvonta-, tarkastus- tai 
sääntelytehtävä, joka satunnaisestikin 
liittyy julkisen vallan käyttämiseen a–d 
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valvonta-, tarkastus- tai sääntelytehtävä, 
joka satunnaisestikin liittyy julkisen
vallan käyttämiseen a–d alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa;

e) valvonta-, tarkastus- tai sääntelytehtävä 
toimivaltaisen viranomaisen vallan käytön 
yhteydessä a–d alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 1642
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) rekisteröidyn tai muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojelu.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1643
Sarah Ludford

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

Komission teksti Tarkistus

f a) asianajosalaisuus sekä asianajajan ja 
asiakkaan välisen suhteen 
luottamuksellisuus.

Or. en

Perustelu

Asianajosalaisuus sekä asianajajan ja asiakkaan välisen suhteen luottamuksellisuus ovat 
vakiintuneita oikeudenkäytön taustalla olevia periaatteita.

Tarkistus 1644
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on oltava tietoyhteiskunnassa 
tarpeellisia ja suhteellisia ja niiden on 
sisällettävä yksityiskohtaisia säädöksiä
ainakin seuraavien osalta:
a) tietojenkäsittelyn halutut tavoitteet;
b) rekisterinpitäjän määrittäminen;
c) käsittelyn tavoitteet ja työkalut;
d) tietojenkäsittelijöiden eri ryhmät;
e) käsittelyn jälkeinen menettely;
f) suojatoimet väärinkäytön estämiseksi;
g) rekisteröityneiden rajoituksiin liittyvä 
tiedonsaantioikeus.

Or. hu
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Perustelu

On kannattavaa tällaisellakin tasolla oikeuttaa tietoyhteiskunta elimeksi, joka on olemassa ja 
toimii. Tietojenkäsittely on tiukasti sidoksissa tietoyhteiskuntaan, sillä tietoaineisto pitää 
sisällään tietoa.

Tarkistus 1645
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on oltava 1 artiklan mukaisten 
tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
koskevien vaatimusten mukaisia ja 
sisällettävä erityisesti säännökset, jotka 
koskevat ainakin käsittelyn päämäärää ja 
rekisterinpitäjän määrittämistä.

Or. en

Tarkistus 1646
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tarkoituksia ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

Or. de

Tarkistus 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on oltava 1 artiklan mukaisten 
tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
koskevien vaatimusten mukaisia ja 
sisällettävä erityisesti säännökset, jotka 
koskevat ainakin käsittelyn päämäärää ja 
rekisterinpitäjän määrittämistä.

Or. en

Tarkistus 1648
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on oltava tarpeellisia ja 
oikeasuhteisia demokraattisen 
yhteiskunnan toimenpiteitä ja niiden on
sisällettävä erityisesti säännökset, jotka 
koskevat ainakin

a) käsittelyn tavoitteita;
b) rekisterinpitäjän määrittämistä;

c) tietojenkäsittelyn erityisiä tarkoituksia 
ja keinoja;
d) tietojen käsittelyyn valtuutettujen 
henkilöiden luokkia;
e) käsittelyssä noudatettavaa menettelyä;
f) suojatoimia, joilla estetään 
hyväksikäyttö;
g) rekisteröityjen oikeutta saada tietoa 
rajoituksesta.

Or. en
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Tarkistus 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat käsittelyn 
tavoitteita käsiteltyjen henkilötietojen 
ryhmiä, tietojenkäsittelyn erityisiä 
tarkoituksia ja keinoja, tietojen käsittelyyn 
valtuutettujen henkilöiden luokkia, 
rekisterinpitäjän nimittämistä ja 
suojatoimia, joilla estetään luvaton pääsy 
tietoihin tai niiden siirtäminen.

Or. en

Tarkistus 1650
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 11−20 artiklaa ei 
sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyä 
tarvitaan, jotta rekisterinpitäjä voi 
noudattaa muita oikeudellisia, 
lainsäädännöllisiä ja ammatillisia 
velvoitteita erityisesti rahanpesun ja/tai 
terrorismin rahoituksen torjunnan alalla.

Or. en
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Tarkistus 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
lainsäädännöllisillä toimenpiteillä ei pidä 
sallia tai velvoittaa sitä, että yksityiset 
rekisterinpitäjät säilyttävät muita kuin 
alkuperäiseen tarkoitukseen 
välttämättömiä tietoja.

Or. en

Tarkistus 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikkiin tällaisiin lainsäädännöllisiin 
toimiin sisältyy velvoite tiedottaa 
rekisteröidylle hänen oikeuksiensa 
rajoittamisesta ja mahdollisuudesta 
päästä tietoihin epäsuorasti kansallisen 
tietosuojaviranomaisen välityksellä.

Or. en

Tarkistus 1653
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rekisterinpitäjän vastuu Rekisterinpitäjän vastuu ja tilivelvollisuus
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Or. en

Tarkistus 1654
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, uusin tekniikka 
huomioon ottaen, sen varmistamiseksi ja 
osoittamiseksi, että henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan tätä asetusta.

Or. en

Tarkistus 1655
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
varmistaa ja osoittaa avoimella tavalla, 
että henkilötietojen käsittelyssä 
noudatetaan tätä asetusta. Hallinnoinnista 
vastaavat ovat aina tilivelvollisia.

Or. en
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Tarkistus 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjä voi hyväksyä
toimintamenetelmät ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi ja 
osoittamiseksi, että henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan tätä asetusta.

Or. es

Tarkistus 1657
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
asianmukaiset toimintamenetelmät ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

Or. en

Perustelu

Tämä tekee mahdolliseksi riskeihin perustuvan lähestymistavan.
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Tarkistus 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Kun otetaan huomioon uusin tekniikka, 
henkilötietojen käsittelyn luonne ja 
organisaation tyyppi, käsittelykeinojen 
määrittämisen ja käsittelyn suorittamisen 
yhteydessä olisi toteutettava 
asianmukaiset ja todennettavissa olevat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi tarjottava riittävästi joustavuutta, jotta eri organisaatiot voivat toteuttaa 
tehokkaimpia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka sopivat kunkin organisaation 
luonteelle ja rakenteelle.

Tarkistus 1659
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tässä asetuksessa säädettyjä tietosuojan 
periaatteita ja että rekisteröityjä varten 
saavutetaan tarkoitettu tulos. 

Or. en
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Tarkistus 1660
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Kun otetaan huomioon käsiteltävien 
henkilötietojen luonne, kyseessä olevan 
organisaation luonne ja uusin tekniikka, 
henkilötietojen käsittelijöiden ja 
rekisterinpitäjien on käsittelykeinojen 
määrittämisen ja käsittelyn yhteydessä 
toteutettava asianmukaiset ja 
todennettavissa olevat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja 
asianmukaiset yksityisyyttä koskevat 
ohjelmat, joilla varmistetaan, että käsittely 
vastaa tämän asetuksen vaatimuksia ja 
takaa rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Or. en

Tarkistus 1661
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan tätä asetusta.

Or. de
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Tarkistus 1662
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta.

1. Rekisterinpitäjän on hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tätä asetusta. Tällaiset toimenpiteet ovat 
oikeassa suhteessa rekisterinpitäjän 
kokoon, käsiteltävien tietojen luonteeseen 
ja käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamaan 
vaikutukseen nähden.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan yrityksen vastuun merkitystä henkilötietojen suojan 
varmistamisen alalla. Sillä ei aiheuteta liiallista hallinnollista rasitusta etenkään pienille ja 
keskisuurille yrityksille.

Tarkistus 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojaviranomaisen 
pyynnöstä osoitettava teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden 
olemassaolo.

Or. en
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Tarkistus 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b Yritysryhmä voi soveltaa yhteisiä 
teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä 
täyttääkseen tästä asetuksesta johtuvat 
velvoitteensa.

Or. en

Tarkistus 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tätä artiklaa ei sovelleta 
luonnolliseen henkilöön, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista 
tarkoitusta.

Or. en

Tarkistus 1666
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

Poistetaan.

a) jäljempänä 28 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen säilyttäminen;
b) jäljempänä 30 artiklassa vahvistettujen 
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tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten 
täytäntöönpano;
c) jäljempänä 33 artiklassa tarkoitetun 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatiminen;
d) valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai 
ennakkokuulemista koskevien 
vaatimusten noudattaminen 34 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisesti;
e) tietosuojavastaavan nimittäminen 
35 artiklan 1 kohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta ei tarjota lisäarvoa ja siinä ei mainita kaikkia asetuksessa edellytettyjä 
velvoitteita. On riittävää todeta, että rekisterinpitäjän on hyväksyttävä toimintamenetelmät ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan tätä asetusta.

Tarkistus 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat tähän lukuun liittyvissä 
tapauksissa ja tämän luvun säännösten 
mukaisesti seuraavat:

Or. es
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Tarkistus 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja
toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

2. Tällaisia toimenpiteitä ovat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta, seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1669
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin voivat kuulua seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1670
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat, mutta ei yksinomaan, 
seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäljempänä 28 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen säilyttäminen;

a) riippumaton henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvän hallinnoinnin valvonta teknisten 
ja organisatoristen toimenpiteiden 
olemassaolon ja tehokkuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1672
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäljempänä 28 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen säilyttäminen;

a) henkilötietojen käsittelyyn liittyvän 
hallinnoinnin valvonta 1 kohdassa 
tarkoitettujen teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden 
olemassaolon ja tehokkuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 30 artiklassa vahvistettujen 
tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten 
täytäntöönpano;

b) valvontajärjestelmän toteuttaminen, 
mukaan lukien vastuualueiden 
määritteleminen, henkilöstön koulutus ja 
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riittävät ohjeet;

Or. en

Tarkistus 1674
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 30 artiklassa vahvistettujen 
tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten 
täytäntöönpano;

b) sellaisten asianmukaisten 
toimintalinjojen, toimintaohjeiden tai 
muiden ohjeiden olemassaolo, joilla 
ohjataan tämän asetuksen säännöksien 
noudattamiseksi tarvittavia 
tietojenkäsittelytoimia, sekä menettelyt ja 
täytäntöönpanotoimet, joilla varmistetaan
tällaisten toimintalinjojen, 
toimintaohjeiden tai muiden ohjeiden 
tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäljempänä 33 artiklassa tarkoitetun 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatiminen;

c) sellaisten asianmukaisten 
toimintalinjojen, toimintaohjeiden tai 
muiden ohjeiden olemassaolo, joilla 
ohjataan tämän asetuksen säännöksien 
noudattamiseksi tarvittavia 
tietojenkäsittelytoimia, sekä menettelyt ja 
täytäntöönpanotoimet, joilla varmistetaan 
tällaisten ohjeiden tehokkuus;

Or. en
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Tarkistus 1676
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäljempänä 33 artiklassa tarkoitetun 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatiminen;

c) sellaisten asianmukaisten 
suunnittelutoimien ja menettelyiden 
olemassaolo, joilla varmistetaan tämän 
asetuksen noudattaminen ja jolla 
puututaan mahdollisesti riskialttiiseen 
henkilötietojen käsittelyyn ennen 
käsittelyn aloittamista;

Or. en

Tarkistus 1677
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai 
ennakkokuulemista koskevien 
vaatimusten noudattaminen 34 artiklan
1 ja 2 kohdan mukaisesti;

d) sellaisten tietojenkäsittelyä koskevien 
asianmukaisten asiakirjojen olemassaolo, 
joiden perusteella voidaan täyttää tästä 
asetuksesta johtuvat velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 1678
Wim van de Camp

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

d) valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai 
ennakkokuulemista koskevien 
vaatimusten noudattaminen 34 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti;

d) valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää koskevien 
vaatimusten noudattaminen 34 artiklan 1 
kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Koska 34 artiklan 2 kohta poistetaan, viittaus ennakkokuulemiseen on poistettu.

Tarkistus 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai 
ennakkokuulemista koskevien 
vaatimusten noudattaminen 34 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisesti;

d) sellaisen asianmukaisten suunnittelua 
koskevien menettelyiden olemassaolo, 
joilla varmistetaan toimenpiteiden 
noudattaminen ja puututaan 
mahdollisesti riskialttiiseen 
henkilötietojen käsittelyyn ennen 
käsittelyn aloittamista;

Or. en

Tarkistus 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tietosuojavastaavan nimittäminen 
35 artiklan 1 kohdan nojalla.

e) sellaisten tietojenkäsittelyä koskevien 
asianmukaisten asiakirjojen olemassaolo, 
joiden perusteella voidaan täyttää 
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asetuksesta johtuvat velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 1681
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tietosuojavastaavan nimittäminen
35 artiklan 1 kohdan nojalla.

e) sellaisen 4 artiklassa tarkoitetun 
tietosuojavastaavan tai muun henkilöstön 
olemassaolo, jota tuetaan riittävillä 
resursseilla tässä artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi ja 
tämän asetuksen noudattamisen 
valvomiseksi. Tietosuojavastaavan tai 
muun henkilöstön riittävä 
organisatorinen riippumattomuus on 
varmistettava;

Or. en

Tarkistus 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tietosuojavastaavan nimittäminen 
35 artiklan 1 kohdan nojalla.

e) tietosuojavastaavan nimittäminen 
35 artiklan 1 kohdan nojalla, tai 
velvollisuus hankkia ja säilyttää 
komission määrittelemien 
sertifiointikäytäntöjen mukainen 
sertifiointi.

Or. es
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Tarkistus 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

e a) sellaisen pätevän tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan olemassaolo, jota 
tuetaan riittävillä resursseilla tässä 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi ja tämän 
asetuksen noudattamisen valvomiseksi 
ottaen erityisesti huomioon tällaisen 
tietosuojavastaavan tai järjestön 
organisatorisen riippumattomuuden 
varmistamisen, jotta vältetään 
epäasianmukaiset eturistiriidat. Tällainen 
toimi voidaan täyttää palvelusopimuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 1684
Nils Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

e a) tietojenkäsittelyyn ja siihen liittyvään 
päätöksentekoon osallistuvan henkilöstön 
riittävä tietoisuus ja koulutus;

Or. en
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Tarkistus 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

e b) tietojenkäsittelyyn ja tästä asetuksesta 
johtuvia velvoitteita koskeviin päätöksiin 
osallistuvan henkilöstön riittävä tietoisuus 
ja koulutus.

Or. en

Tarkistus 1686
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäljempänä 28 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen säilyttäminen;

a) jäljempänä 14 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen säilyttäminen;

Or. de

Tarkistus 1687
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1688
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tällaista säännöstä, josta rekisterinpitäjälle aiheutuu raskas taakka, pitäisi tasapainottaa 
sellaisilla vastuuta koskevilla perusteilla, jotka ovat oikeassa suhteessa rekisterinpitäjän 
kokoon, tietojen luonteeseen ja tällaisen käsittelyn aiheuttamaan vaikutukseen nähden.

Tarkistus 1689
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
toimenpiteiden tehokkuus tarkistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1690
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
voivat suorittaa riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus tehdään 2 kohdan poistamisen vuoksi.

Tarkistus 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista ja kun kyseessä on 
merkittävä riski.

Or. es
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Tarkistus 1692
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus. Tämän tarkistavat 
riippumattomat sisäiset tai ulkoiset 
tarkastajat, mikäli se on oikeasuhteista. 
Riittävänä tarkistamisena pidetään 
39 artiklan mukaista sertifiointia.

Or. en

Perustelu

Korvataan esittelijän tekemä tarkistus 173 lisäämällä selvennys siitä, että tietosuojasinetit ja -
merkit ovat päteviä keinoja varmistaa, että rekisterinpitäjä noudattaa velvollisuutta. Näin 
luodaan kannustin sille, että myös henkilötietojen käsittelijät käyttävät näitä sinettejä, ja 
vastineeksi vähimmäistetään rekisterinpitäjän tarkistamista koskevia velvollisuuksia.

Tarkistus 1693
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
asianmukaiset mekanismit sen 
varmistamiseksi, että 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkuus 
tarkistetaan. Tarkistamisen suorittavat 
riippumattomat sisäiset tai ulkoiset 
tarkastajat, mikäli se on oikeasuhteista.

Or. en

Perustelu

Tämä tekee mahdolliseksi riskeihin perustuvan lähestymistavan.
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Tarkistus 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
voivat suorittaa riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

Or. en

Tarkistus 1695
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1696
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus. Tämän tarkistavat 
riippumattomat sisäiset tai ulkoiset 
tarkastajat, mikäli se on oikeasuhteista.

Or. en

Tarkistus 1697
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on toimivaltaisen 
tietosuojaviranomaisen pyynnöstä 
osoitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
teknisten ja organisatoristen
toimenpiteiden olemassaolo.

Or. en
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Tarkistus 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus tarkistetaan. Tarkistamisen 
suorittavat riippumattomat sisäiset tai 
ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista.

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
riittävyys ja tehokkuus tarkistetaan. 
Tarkistamisen suorittavat riippumattomat 
sisäiset tai ulkoiset tarkastajat, mikäli se on 
oikeasuhteista. Rekisterinpitäjän on 
säännöllisesti julkaistava kertomuksia 
tämän artiklan mukaisesta toiminnastaan.

Or. en

Tarkistus 1699
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 
ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1700
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 
ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä asiassa ei tarvita säädösvallan siirtämistä.

Tarkistus 1701
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 

Poistetaan.
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ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 
ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 

Poistetaan.
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vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 
ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1704
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 
ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1705
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 4. Siirretään komissiolle Euroopan 
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86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, ottaen 
huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi.

tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 3 kohdassa 
tarkoitettuja tarkistusmekanismeja 
koskevat edellytykset ja 3 kohdassa 
tarkoitettua oikeasuhteisuutta koskevat 
kriteerit, ottaen huomioon erityiset 
toimenpiteet mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 1706
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja, muita kuin 2 kohdassa jo 
tarkoitettuja asianmukaisia toimenpiteitä 
koskevat kriteerit ja vaatimukset, 3 
kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 
ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

4. Yritysryhmä voi soveltaa yhteisiä 
teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä 
täyttääkseen tästä asetuksesta johtuvat 
velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen pitäisi riittää ilman, että rajoitetaan 
tämän saavuttamiseksi käytettävissä olevia toimenpiteitä; tehokkaimmat keinot ja 
toimenpiteet tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen velvoitteiden 
noudattamiseksi pitäisi jättää rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden päätettäväksi 
edellyttäen, että ne ovat asianmukaisia ja henkilötietojen käsittely suoritetaan todistettavasti 



AM\929505FI.doc 107/171 PE506.164v02-00

FI

tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 1707
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi sijoittaa 4 artiklan 
mukaisen päätoimipaikkansa yhteen 
jäsenvaltioista erityisesti, jos 
rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen 
käsittelijällä on toimipaikkoja monissa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 1708
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Päätoimipaikka, joka on määritelty 
4 kohdan 1 alakohdassa, vastaa sen 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, 
johon päätoimipaikka on sijoittautunut, 
siitä, miten rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden unionin 
alueella sijaitsevissa kaikissa 
toimipaikoissa pannaan täytäntöön tämän 
asetuksen säännökset.

Or. en
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Tarkistus 1709
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Vaatimusten noudattaminen

Rekisterinpitäjän on toteutettava uusin 
tekniikka ja toteuttamiskustannukset 
huomioon ottaen kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet sellaisten 
vaatimuksenmukaisuutta koskevien 
toimintalinjojen ja menettelyjen 
toteuttamiseksi, joissa kunnioitetaan 
jatkuvasti rekisteröityjen itsenäisiä 
valintoja. Näitä vaatimuksenmukaisuutta 
koskevia toimintalinjoja tarkastellaan 
uudelleen vähintään kahden vuoden 
välein ja päivitetään tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja sekä muut yksityisyyden suojaa parantavat 
toimet ja tekniikat menestyvät ainoastaan, jos rekisterinpitäjät pyrkivät soveltamaan 
vaatimustenmukaisuutta koskevia toimintalinjoja ja menettelyitä, joissa kunnioitetaan 
jatkuvasti rekisteröityjen itsenäisiä valintoja.

Tarkistus 1710
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt 
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ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

tietojenkäsittelyn asiayhteys ja siihen 
liittyvät riskit, kuten säädetään artiklassa 
5 a ja 5 b artiklassa, sekä uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Sisäänrakennetussa tietosuojassa otetaan 
erityisesti huomioon henkilötietojen 
elinkaaren hallinta niiden keräämisestä ja 
käsittelystä poistamiseen saakka, ja siinä 
keskitytään järjestelmällisesti 
henkilötietojen paikkansapitävyyttä, 
luottamuksellisuutta, eheyttä, fyysistä 
turvallisuutta ja poistamista koskeviin 
kattaviin menettelytakeisiin.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suoja henkilötietojen käsittelyssä edellyttää, että 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet toteutetaan käsittelyn suunnittelu- ja 
toteuttamisvaiheessa. Artiklaa tarkistetaan edelleen ottaen huomioon asiayhteys ja 
riskiperiaatteet 5 artiklan a kohdan (uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukaisesti.

Tarkistus 1711
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet ja menettelyt 
uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset 
sekä kansainväliset parhaat käytännöt
huomioon ottaen siten, että käsittely vastaa 
tämän asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Rekisterinpitäjän olisi kuitenkin 
ainoastaan toteutettava toimenpiteet, jotka 
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ovat oikeassa suhteessa tietojenkäsittelyn 
riskiin, kun otetaan huomioon 
käsiteltävien henkilötietojen luonne.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on peräisin ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
suoritetun toimenpiteen ja sen 
tarkoitusten kannalta asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt uusin tekniikka ja 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
siten, että käsittely vastaa tämän asetuksen 
vaatimuksia ja takaa rekisteröidyn 
oikeuksien suojelun.

Or. es

Tarkistus 1713
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 

1. Rekisterinpitäjän ja mahdollisen 
henkilötietojen käsittelijän on sekä 
käsittelyn tarkoituksen ja käsittelykeinojen 
määrittämisen että itse käsittelyn 
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toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

yhteydessä toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt uusin tekniikka huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun 
erityisesti 5 artiklassa säädettyjen 
periaatteiden osalta. Jos rekisterinpitäjä 
on tehnyt 33 artiklan mukaisen 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin, sen tulokset on 
otettava huomioon näiden toimenpiteiden 
ja menettelyjen kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Korvataan esittelijän esittämä tarkistus 176 lisäämällä siihen henkilötietojen käsittelijät. 
Rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on aina täytettävä tämän asetuksen 
vaatimukset. Ilman ehdotettua poistoa rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät 
pystyisivät helposti olemaan noudattamatta asetusta syyttäen korkeita 
toteuttamiskustannuksia.

Tarkistus 1714
Joanna Senyszyn

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on suoritettuaan 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin tämän asetuksen 
33 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
sääntöjen perusteella sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.
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Or. en

Tarkistus 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet ja menettelyt 
uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset 
sekä kansainväliset parhaat käytännöt
huomioon ottaen siten, että käsittely vastaa 
tämän asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Or. en

Tarkistus 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
huomioon ottaen siten, että käsittely vastaa 
tämän asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Or. en
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Tarkistus 1717
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt riskit, 
suojattavien tietojen luonne sekä uusin 
tekniikka ja toteuttamiskustannukset 
huomioon ottaen siten, että käsittely vastaa 
tämän asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Or. de

Tarkistus 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka, 
sen toteuttamiskustannukset ja tekniikan 
taso huomioon ottaen siten, että käsittely 
vastaa tämän asetuksen vaatimuksia ja 
takaa rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Or. pl



PE506.164v02-00 114/171 AM\929505FI.doc

FI

Tarkistus 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sisäänrakennettu tietosuoja on 
edellytys julkisia hankintoja koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin sekä vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (huoltodirektiivin) 
mukaisille julkisille tarjouskilpailuille, 
jotta sen laajamittaista täytäntöönpanoa 
edistetään talouden eri aloilla.

Or. en

Tarkistus 1720
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Jos rekisteröidylle annetaan 
vaihtoehtoja henkilötietojen käsittelyyn 
liittyen, rekisterinpitäjä varmistaa, että 
käsittely koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville. ja että omien 
henkilötietojen jakelusta saataisiin tietoa 
suostumuksen pyynnön muodossa.



AM\929505FI.doc 115/171 PE506.164v02-00

FI

Or. hu

Perustelu

Kaikenlaiseen jakeluunn pyydetään suostumusta. Hallinta perustuu siiis näihin ilmoituksiin, 
joita rekisteröity tekee omasta aloitteestaan.

Tarkistus 1721
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Kun otetaan huomioon 
tietojenkäsittelyn asiayhteys ja siihen 
liittyvät riskit, kuten säädetään 5 a ja 
5 b artiklassa, sekä uusin tekniikka ja 
toteuttamiskustannukset, rekisterinpitäjän 
on otettava käyttöön keinot sen 
varmistamiseksi, että käsittely koskee 
oletusarvoisesti vain niitä henkilötietoja, 
jotka ovat välttämättömiä tietyn 
käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä, välitetä eikä 
säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin 
kuin on välttämätöntä kyseisten 
tarkoitusten toteuttamiseksi. Näiden 
keinojen avulla on varmistettava etenkin 
se, että henkilötietoja oletusarvoisesti ei 
saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

Or. en

Tarkistus 1722
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 

2. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että 
käsittely koskee oletusarvoisesti vain niitä 
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koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta 
rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman 
välttämättömiä tietyn käsittelytarkoituksen 
kannalta, ja että tietoja ei erikseen kerätä, 
säilytetä eikä käsitellä suurempia määriä 
eikä kauemmin kuin on välttämätöntä 
kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi. 
Näiden keinojen avulla on varmistettava 
etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta muiden 
henkilöiden saataville ja että rekisteröidyt 
voivat valvoa henkilötietojensa jakelua, ja 
tiedot on julkaistava mahdollisuuksien 
mukaan salanimellä. 

Or. en

Tarkistus 1723
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja 
että tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin 
on välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla 
on varmistettava etenkin se, että 
henkilötietoja oletusarvoisesti ei saateta 
rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

2. Tällaisissa toimenpiteissä ja 
menettelyissä

a) otetaan asianmukaisesti huomioon 
olemassa olevat kansanterveyden ja 
turvallisuuden alan tekniset standardit ja 
määräykset;
b) noudatetaan periaatetta teknologian, 
palveluiden ja liiketoimintamallin 
riippumattomuudesta;
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c) varmistetaan, että ne perustuvat alan 
toimijoiden toimenpiteisiin ja 
vaatimuksiin;
d) otetaan asianmukaisesti huomioon 
kansainvälinen kehitys.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on peräisin ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja 
jotka eivät ole kohtuuttomia tietyn
käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
suhteellisesti välttämätöntä kyseisten 
tarkoitusten toteuttamiseksi. Näiden 
keinojen avulla on varmistettava etenkin 
se, että henkilötietoja oletusarvoisesti ei 
saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

Or. es

Tarkistus 1725
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Tapauksissa, joissa rekisteröidylle 
annetaan tietojenkäsittelyä koskeva 
valinnanmahdollisuus, rekisterinpitäjän 
tai mahdollisen henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville ja että 
rekisteröidyt voivat valvoa 
henkilötietojensa jakelua.

Or. en

Perustelu

Korvataan esittelijän esittämä tarkistus 177 lisäämällä siihen henkilötietojen käsittelijät. 
Rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on aina täytettävä tämän asetuksen 
vaatimukset. Ensimmäisessä osassa selvennetään käsitettä ”oletusarvoinen” (rekisteröity voi 
muuttaa asetuksia) verrattuna käsitteeseen ”sisäänrakennettu” (rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän yleinen velvollisuus).

Tarkistus 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja 
että tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin 

2. Tällaisissa toimenpiteissä ja 
menettelyissä
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on välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla 
on varmistettava etenkin se, että 
henkilötietoja oletusarvoisesti ei saateta 
rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

a) otetaan asianmukaisesti huomioon 
olemassa olevat kansanterveyden ja 
turvallisuuden alan tekniset standardit ja 
määräykset;
b) noudatetaan periaatetta teknologian, 
palveluiden ja liiketoimintamallin 
riippumattomuudesta;
c) varmistetaan, että ne perustuvat alan 
toimijoiden toimenpiteisiin ja 
vaatimuksiin;
d) otetaan asianmukaisesti huomioon 
kansainvälinen kehitys.

Or. en

Tarkistus 1727
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että 
käsittely koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville ja että 
rekisteröidyt voivat valvoa 
henkilötietojensa jakelua. Tiedot on 
julkaistava mahdollisuuksien mukaan 
salanimellä.
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Or. en

Tarkistus 1728
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville. Edellä olevan 
1 kohdan säännöksiä ei sovelleta 
sellaisten tietojen käsittelyyn, joiden 
tavoitteena on lakisääteisten velvoitteiden 
täyttäminen ja/tai yleinen etu, sikäli kuin 
tällaisella velvoitteella tai tehtävällä 
pyritään varmistamaan tietokannan 
täydellisyys. Tämä koskee erityisesti 
televiestinnän alan tilaajaluetteloita.

Or. en

Tarkistus 1729
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun otetaan huomioon 
tietojenkäsittelyn asiayhteys ja siihen 
liittyvät riskit, kuten säädetään 5 a ja 
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5 b artiklassa, sekä uusin tekniikka ja 
toteuttamiskustannukset, rekisterinpitäjän 
on pyrittävä ottamaan käyttöön 
oletusarvoista tietosuojaa edistävää 
teknologiaa.

Or. en

Tarkistus 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta sovellettaessa on 
varmistettava, ettei tuotteille ja palveluille 
tai päätelaitteille ja muille sähköisille 
viestintälaitteille aseteta erityisiä teknisiä 
ominaisuuksia koskevia pakollisia 
vaatimuksia, jotka voisivat haitata 
laitteiden markkinoille saattamista ja 
tällaisten laitteiden vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä.

Or. en

Tarkistus 1731
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuotteet ja palvelut, joita jaellaan 
Euroopan talousalueella ja joita 
käytetään tyypillisesti henkilötietojen 
käsittelyyn, suunnitellaan siten, että 
rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät, mukaan lukien 2 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
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käsittelijät, voivat käyttää niitä tämän 
asetuksen mukaisesti.
Tuotteet ja palvelut, jotka on erityisesti 
suunniteltu jaeltavaksi Euroopan 
talousalueella, on lisäksi asetettava 
oletusasetusten mukaisiksi 2 kohdan 
mukaisesti, mikäli tämä on kohtuudella 
mahdollista.
Tämä velvollisuus koskee lopputuotteiden 
tuottajia ja palveluntarjoajia. 
Valmistajana pidetään henkilöä, joka 
esitetään valmistajaksi tuotteen tai 
palvelun nimessä, tavaramerkissä tai 
muussa sen tunnusmerkissä.
Jos valmistajaa ei voida määrittää tai 
saattaa vastuuseen, tämä velvollisuus 
koskee myös henkilöä, joka on tuonut 
tuotteet Euroopan talousalueelle jakelua 
varten yritystoimintansa yhteydessä tai 
joka vastaa tällaisten palveluiden 
jakamisesta Euroopan talousalueella.

Or. en

Perustelu

Sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa olisi sovellettava pääasiassa tahoon, joka 
määrittää järjestelmän rakenteen, ohjelmistot ja toiminnan. Rekisterinpitäjät ja 
henkilötietojen käsittelijät eivät usein määritä arkistointijärjestelmien toimintaa, joten tämän 
artiklan pitäisi sitoa yhtä lailla valmistajia.

Tarkistus 1732
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 

Poistetaan.
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aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1733
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 
aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1734
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 
aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 
aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Mielestämme tämä säännös ei ole tarpeellinen, ja se olisi siksi poistettava asetustekstistä.

Tarkistus 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 
aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1737
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 
aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1738
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset ja erityisesti eri aloilla tai eri 
tuotteisiin ja palveluihin sovellettavat 
sisäänrakennettua tietosuojaa koskevat 
vaatimukset.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1, 2 ja 2 a kohdassa
tarkoitettuja asianmukaisia toimenpiteitä 
koskevat kriteerit ja vaatimukset ja 
erityisesti eri aloilla tai eri tuotteisiin ja 
palveluihin sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset 
66 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1739
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1740
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä asiassa ei tarvita säädösvallan siirtämistä.
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Tarkistus 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän kohdan säännökset voidaan toteuttaa tallentamalla hyvien käytäntöjen luetteloita, 
jotka voidaan antaa rekisteröityjen käytettäviksi, jolloin ei tarvita tiukkaa sääntelyllistä 
lähestymistapaa.

Tarkistus 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1743
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1744
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1745
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää Jos useat rekisterinpitäjät jakavat 
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henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin 
vastuualue tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

henkilötietoja määrittämällä
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja 
keinot yhteisesti, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on täytettävä yhteisesti 
vastuunsa tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jotta rekisteröidyt voivat vastustaa tätä 
sopimusta, se on tallennettava ja 
saatettava etukäteen rekisteröityjen 
tietoon. Muussa tapauksessa edellä 
mainittuja oikeuksia voidaan käyttää 
kaikkien rekisterinpitäjien osalta, jolloin 
rekisterinpitäjien velvollisuutena on taata 
laissa säädettyjen määräysten täsmällinen 
noudattaminen.

Or. es
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Perustelu

Este artículo podría perfectamente plantearse dos modelos, en un marco flexible, que permita 
a los actores del tratamiento elegir entre cada uno de ellos.Por una parte el modelo de la 
solidaridad, de forma que el interesado podría ejercitar la integridad de sus derechos frente 
a cualquiera de ellos, correspondiendo a los actores del tratamiento la carga de asegurar el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones que les incumben.Por otra parte, cabe también 
perfectamente el modelo de la distribución de responsabilidades al que alude el precepto, si 
bien que para que este modelo pueda afectar a los interesados, es necesario que los mismos 
conozcan de forma clara y precisa ante quién deben ejercitar cada uno de los derechos. Ello 
conllevará necesariamente una serie de obligaciones de documentación y transparencia de 
los acuerdos.

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

Tarkistus 1747
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta,
joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
henkilöiden kanssa, nämä ovat yhdessä 
rekisterinpitäjiä. Jos tässä asetuksessa ei 
aseteta erityisvelvoitteita välittömästi ja 
välillisesti rekisterin pitämisestä 
vastaaville tahoille, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti. Tämä koskee 
erityisesti niitä menettelyjä ja 
mekanismeja, joiden avulla rekisteröity voi
käyttää oikeuksiaan.

Or. de
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Tarkistus 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
yhdessä muiden rekisterinpitäjien kanssa, 
näiden yhteisten rekisterinpitäjien on 
keskinäisellä järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tässä asetuksessa 
vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan. 
Tällaisista järjestelyistä on käytävä 
asianmukaisesti ilmi yhteisten
rekisterinpitäjien todelliset tehtävät ja 
suhteet rekisteröityihin nähden.

Or. en

Perustelu

Järjestelyiltä, joihin yhteiset rekisterinpitäjät liittyvät, olisi nimenomaisesti vaadittava, että 
niistä käyvät asianmukaisesti ilmi yhteisten rekisteröijien tehtävät ja suhteet rekisteröityihin 
nähden. Yhteiset rekisterinpitäjät eivät ole välttämättä tasapuolisessa neuvotteluasemassa, 
kun kyseessä ovat sopimusperusteiset järjestelyt. Lisäksi kaikilla yhteisillä rekisterinpitäjillä 
ei ole suoraa suhdetta rekisteröityyn ja ne eivät hallinnoi samanlaista ja samankokoista 
henkilötietomäärää.

Tarkistus 1749
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
yhdessä muiden rekisterinpitäjien kanssa, 
näiden yhteisten rekisterinpitäjien on 
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rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

keskinäisellä järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tässä asetuksessa 
vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
yhdessä muiden rekisterinpitäjien kanssa, 
näiden yhteisten rekisterinpitäjien on 
keskinäisellä järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tässä asetuksessa 
vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 1751
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa rekisterinpitäjän on 

1. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa rekisterinpitäjän on 
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nimitettävä edustaja unionin aluetta varten. nimitettävä edustaja unionin aluetta varten, 
ja edustaja toimii välittäjänä 
rekisteröidyn, tietosuojavaltuutetun ja 
kolmannen maan rekisterinpitäjän 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1752
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä velvollisuutta ei sovelleta Poistetaan.
a) rekisterinpitäjään, joka on 
sijoittautunut sellaiseen kolmanteen 
maahan, jonka tarjoamaa tietosuojan 
tasoa komissio pitää riittävänä 41 artiklan 
mukaisesti; tai
b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai
c) viranomaisiin ja julkishallinnon 
elimiin; tai
d) rekisterinpitäjään, joka tarjoaa 
tavaroita tai palveluja unionin alueella 
asuville rekisteröidyille vain satunnaisesti.

Or. en

Tarkistus 1753
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä velvollisuutta ei sovelleta Poistetaan.
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a) rekisterinpitäjään, joka on 
sijoittautunut sellaiseen kolmanteen 
maahan, jonka tarjoamaa tietosuojan 
tasoa komissio pitää riittävänä 41 artiklan 
mukaisesti; tai
b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai
c) viranomaisiin ja julkishallinnon 
elimiin; tai
d) rekisterinpitäjään, joka tarjoaa 
tavaroita tai palveluja unionin alueella 
asuville rekisteröidyille vain satunnaisesti.

Or. en

Tarkistus 1754
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjään, joka on 
sijoittautunut sellaiseen kolmanteen 
maahan, jonka tarjoamaa tietosuojan 
tasoa komissio pitää riittävänä 41 artiklan 
mukaisesti; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1755
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Artikla poistetaan 35 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja ottaen huomioon 
5 artiklan a kohdan (uusi) ja 5 artiklan b kohdan (uusi) mukainen asiayhteys ja 
riskiperiaatteet.

Tarkistus 1756
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1757
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle b) yritykseen, jossa on alle 50 työntekijää 
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250 työntekijää; tai ja joka käsittelee henkilötietoja 
ainoastaan pääasiallisen toimintansa 
aputoimintona ja jos käsittelyä ei suoriteta 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
erityisistä henkilötietojen ryhmistä; tai

Or. en

Tarkistus 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää; 
tai

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää, 
elleivät sen keskeiset tehtävät, 
työntekijöiden määrästä riippumatta, 
muodostu sellaisista käsittelytoimista, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa; tai

Or. en

Tarkistus 1760
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää; 
tai

b) yritykseen, jossa käsitellään alle 
500 rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
vuodessa, tai yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

Or. en
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Tarkistus 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 250 
työntekijää; tai

b) yritykseen, jossa käsitellään alle 
500 rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
vuodessa; tai

Or. en

Tarkistus 1762
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

b) yritykseen, joka käsittelee 
henkilötietoja, jotka liittyvät alle 
250 rekisteröityyn; tai

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy 35 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää; 
tai

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää, 
jolleivät valvontaviranomaiset luokittele 
yrityksen suorittamia käsittelyjä erittäin 
riskialttiiksi niiden ominaispiirteiden, 
tietojen tyypin tai asianosaisten määrän 
perusteella; tai
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Or. es

Tarkistus 1764
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää; 
tai

b) käsittelystä vastaavaan yritykseen, jossa 
on vähintään 250 työntekijää, tai joihinkin 
9 artiklan 1 kohdassa mainittuihin 
erityisiin henkilötietojen ryhmiin tai 
henkilötietoihin, joiden käsittely olisi 
taloudellinen tai työhön tai maineeseen 
liittyvä riski rekisteröidylle; tai

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa lisätään tässä artiklassa tarkoitetun velvollisuuden noudattamiseen liittyvä 
maininta tietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, jotka eivät riipu yrityksen koosta. Joihinkin 
erityisryhmiin luokiteltujen henkilötietojen tai yrityksen omaisuuteen, työsuhteisiin tai 
maineeseen vaikuttavien henkilötietojen kaikenlainen käsittely voi olla merkittävä riski 
rekisteröidylle.

Tarkistus 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

b) yritykseen, jossa on alle 50 työntekijää 
tai joka käsittelee alle 250 rekisteröidyn 
tietoja; tai

Or. de
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Tarkistus 1766
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viranomaisiin ja julkishallinnon 
elimiin; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1767
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rekisterinpitäjään, joka tarjoaa tavaroita 
tai palveluja unionin alueella asuville 
rekisteröidyille vain satunnaisesti.

d) rekisterinpitäjään, joka tarjoaa tavaroita 
tai palveluja unionin alueella asuville 
rekisteröidyille vain satunnaisesti, mikäli 
se käsittelee alle 5000 rekisteröidyn 
henkilötietoja peräkkäisen 12 kuukauden 
aikana.

Or. en

Perustelu

Artiklaa tarkistetaan ottaen huomioon 5 b artiklan (uusi) mukainen riskiperiaate.
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Tarkistus 1768
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään heille 
tarjottavien tavaroiden tai palvelujen 
vuoksi tai heidän käyttäytymisensä 
seuraamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1769
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään heille 
tarjottavien tavaroiden tai palvelujen 
vuoksi tai heidän käyttäytymisensä 
seuraamiseksi.

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 3 artiklassa tarkistetun alueellisen soveltamisalan kanssa.
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Tarkistus 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään heille 
tarjottavien tavaroiden tai palvelujen 
vuoksi tai heidän käyttäytymisensä 
seuraamiseksi.

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään.

Or. en

Tarkistus 1771
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään heille 
tarjottavien tavaroiden tai palvelujen 
vuoksi tai heidän käyttäytymisensä 
seuraamiseksi.

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään.

Or. en
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Tarkistus 1772
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edustajan nimittäminen 
rekisterinpitäjän toimesta ei rajoita niitä 
oikeustoimia, jotka voidaan käynnistää 
rekisterinpitäjää vastaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1773
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käsittelytoimi suoritetaan 
rekisterinpitäjän lukuun, tämän on valittava 
henkilötietojen käsittelijä, joka antaa 
riittävät takeet siitä, että käsittelyyn 
liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet ja 
menettelyt toteutetaan niin, että käsittely 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun, erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta, ja 
varmistettava kyseisten toimenpiteiden 
noudattamisen.

1. Jos käsittely suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan niin, että käsittely täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun, 
erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta, ja 
varmistettava kyseisten toimenpiteiden 
noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Kielellinen täsmennys.
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Tarkistus 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käsittelytoimi suoritetaan 
rekisterinpitäjän lukuun, tämän on 
valittava henkilötietojen käsittelijä, joka 
antaa riittävät takeet siitä, että käsittelyyn 
liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet ja 
menettelyt toteutetaan niin, että käsittely 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun, erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta, ja 
varmistettava kyseisten toimenpiteiden 
noudattamisen.

1. Jos käsittelytoimi suoritetaan 
rekisterinpitäjän lukuun ja jos tietoja 
käsitellään siten, että henkilötietojen 
käsittelijä voi kohtuuden rajoissa 
tunnistaa rekisteröidyn, rekisterinpitäjän
on valittava henkilötietojen käsittelijä, joka 
antaa riittävät takeet siitä, että käsittelyyn 
liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet ja 
menettelyt toteutetaan niin, että käsittely 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun, erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta, ja 
varmistettava kyseisten toimenpiteiden 
noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 1775
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käsittelytoimi suoritetaan 
rekisterinpitäjän lukuun, tämän on valittava 
henkilötietojen käsittelijä, joka antaa 
riittävät takeet siitä, että käsittelyyn 
liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet ja 
menettelyt toteutetaan niin, että käsittely 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun, erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta, ja

1. Jos käsittelytoimi suoritetaan 
rekisterinpitäjän lukuun, tämän on valittava 
henkilötietojen käsittelijä, joka antaa 
riittävät takeet siitä, että käsittelyyn 
liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet ja 
menettelyt toteutetaan niin, että käsittely 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun, erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta; lisäksi 
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varmistettava kyseisten toimenpiteiden
noudattamisen.

rekisterinpitäjän on varmistettava 
kyseisten toimenpiteiden noudattaminen.

Or. de

Tarkistus 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään ja jossa 
erityisesti säädetään, että henkilötietojen 
käsittelijä

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään, mikä 
tallennetaan asiakirjaan, josta tämä käy 
ilmi, ja jossa erityisesti säädetään, että 
henkilötietojen käsittelijä

Or. es

Tarkistus 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään ja jossa 
erityisesti säädetään, että henkilötietojen 
käsittelijä

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on voitava vapaasti määritellä 
kunkin tehtävät ja vastuualueet tämän 
asetuksen vaatimuksiin nähden, ja niiden 
on huolehdittava siitä, että

Or. en
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Tarkistus 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään ja jossa 
erityisesti säädetään, että henkilötietojen 
käsittelijä

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään.
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on voitava vapaasti määritellä 
kunkin tehtävät ja vastuualueet tämän 
asetuksen vaatimuksiin nähden, ja niiden 
on huolehdittava siitä, että

Or. en

Perustelu

Tarkistus on peräisin ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimii ainoastaan rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti, etenkin jos 
käsiteltäviä henkilötietoja ei saa siirtää;

a) henkilötietojen käsittelijä toimii 
ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden 
mukaisesti, etenkin jos käsiteltäviä 
henkilötietoja ei saa siirtää;

Or. en
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Tarkistus 1780
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaa palvelukseen ainoastaan sellaista 
henkilöstöä, joka on sitoutunut 
noudattamaan salassapitovelvollisuutta 
tai jota koskee lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaa palvelukseen ainoastaan sellaista 
henkilöstöä, joka on sitoutunut 
noudattamaan salassapitovelvollisuutta 
tai jota koskee lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1782
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toteuttaa kaikki 30 artiklassa vaaditut 
toimenpiteet;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta 
rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnän 
saatuaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta 
rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnän 
saatuaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1785
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta
rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnän 

d) määrittelee edellytykset käyttää toisen 
henkilötietojen käsittelijän palveluksia, 
kuten tarpeen erityiselle tai yleiselle



PE506.164v02-00 148/171 AM\929505FI.doc

FI

saatuaan; rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnälle 
tai tarpeen kirjallisesta sopimuksesta, 
jossa alihankkijoina toimiville 
henkilötietojen käsittelijöille asetetaan 
samat velvoitteet kuin mitä henkilötietojen 
käsittäjille on asetettu tämän asetuksen
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1786
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta 
rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnän 
saatuaan;

d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta
rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnän 
saatuaan ja että kyseistä toista 
henkilötietojen käsittelijää, jonka kanssa 
on tehty sopimus henkilötietojen 
käsittelyä koskevien palvelujen 
toimittamisesta, sitovat samat 
sopimuksella tai oikeudellisella 
asiakirjalla säänneltävät henkilötietojen 
suojaa koskevat velvollisuudet, jotka 
sitovat alkuperäisen käsittelijän 
rekisterinpitäjään;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että alkuperäiset käsittelijää sitovat takeet 
säilytetään koskemattomina koko henkilötietojen käsittelyn ajan esimerkiksi tilanteissa, joissa 
käytetään pilvipalveluja, jolloin tietojen käsittelyyn voi osallistua monia eri käsittelijöitä.
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Tarkistus 1787
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittelytoimen luonteen salliessa laatii 
yhdessä rekisterinpitäjän kanssa 
tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
vaatimukset, jotta voidaan täyttää 
rekisterinpitäjän velvollisuus vastata 
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittelytoimen luonteen salliessa laatii 
yhdessä rekisterinpitäjän kanssa 
tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
vaatimukset, jotta voidaan täyttää 
rekisterinpitäjän velvollisuus vastata 
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1789
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittelytoimen luonteen salliessa laatii 
yhdessä rekisterinpitäjän kanssa 
tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
vaatimukset, jotta voidaan täyttää 
rekisterinpitäjän velvollisuus vastata
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä;

e) esittää rekisterinpitäjälle pyynnöstä 
tiedot, joita se tarvitsee vastatakseen 
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä

Or. en

Tarkistus 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käsittelytoimen luonteen salliessa laatii 
yhdessä rekisterinpitäjän kanssa 
tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
vaatimukset, jotta voidaan täyttää 
rekisterinpitäjän velvollisuus vastata 
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä;

e) tekee, käsittelytoimen luonteen salliessa
ja sikäli, kuin henkilötietojen käsittelijällä 
on mahdollisuus avustaa tätä kohtuullisin 
toimenpitein, sopimuksen asiamukaisista 
ja asiaankuuluvista teknisistä ja 
organisatorisista vaatimuksista, joilla 
tuetaan rekisterinpitäjän mahdollisuutta
vastata pyyntöihin, jotka koskevat 
III luvussa säädettyjen rekisteröidyn 
oikeuksien käyttämistä;

Or. en
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Tarkistus 1791
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, 
että 30–34 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia noudatetaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, 
että 30–34 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia noudatetaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, 
että 30–34 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia noudatetaan;

f) sikäli kuin tämä on mahdollista 
käsittelyn luonteen, tietojen käsittelijän 
saatavilla olevan tiedon ja hänen 
mahdollisuutensa tarjota apua 
kohtuullisin toimenpitein huomioon 
ottaen, tekee sopimuksen siitä, miten
30−34 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia 
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noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 1794
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, 
että 30–34 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia noudatetaan;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 1795
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki Poistetaan.
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tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;

Or. en

Tarkistus 1797
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja ja 
hävittää olemassa olevat jäljennökset 
unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 
rajoittamatta;

Or. en

Tarkistus 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja ja 
hävittää olemassa olevat jäljennökset 
unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 
rajoittamatta;

Or. en
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Tarkistus 1799
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;

g) palauttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle ja poistaa 
tallennetut tiedot;

Or. de

Tarkistus 1800
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1801
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten.

h) toimittaa rekisterinpitäjälle kaikki tiedot, 
jotka ovat tarpeen tässä artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen 
valvontaa varten.
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Or. en

Perustelu

Poistetaan 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Siinä käsitellään yksityiskohtaisemmin 
valvontaviranomaisten tutkintavaltuuksia.

Tarkistus 1802
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten.

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten, ja sallii tarkastukset paikan päällä.

Or. en

Perustelu

Koska rekisterinpitäjä on vastuussa tietojenkäsittelystä, sen olisi voitava tarkastaa paikan 
päällä, noudattaako henkilötietojen käsittelijä ohjeita. Tämä perustuu Saksan 
tietosuojalakiin, jota tarkistettiin usean tietosuojaskandaalin vuoksi.

Tarkistus 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten.

h) toimittaa rekisterinpitäjälle kaikki tiedot, 
jotka ovat tarpeen tässä artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen 
valvontaa varten.

Or. en
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Tarkistus 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten.

h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle pyynnöstä kaikki 
tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa 
säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen 
valvontaa varten.

Or. en

Tarkistus 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava kirjallisesti 2 
artiklassa tarkoitetut rekisterinpitäjän 
antamat ohjeet ja rekisterinpitäjän 
velvollisuudet.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Es excesivamente burocrático. El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones 
por escrito puede constituir una carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen 
también las instrucciones que se vayan sucediendo una vez concluido el contrato y en el 
marco de éste. Piénsese que en determinados ámbitos las instrucciones pueden sucederse a 
diario y en cantidades muy elevadas. Por lo demás, normalmente las instrucciones operativas 
se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de las mismas y, finalmente, 
es esta una cuestión que interesa básicamente a la relación entre el responsable y el 
encargado del tratamiento, pero que no tiene necesariamente que afectar directamente a la 
seguridad y a la privacidad.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava kirjallisesti 
2 artiklassa tarkoitetut rekisterinpitäjän 
antamat ohjeet ja rekisterinpitäjän 
velvollisuudet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1807
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava kirjallisesti 
2 artiklassa tarkoitetut rekisterinpitäjän 
antamat ohjeet ja rekisterinpitäjän 
velvollisuudet.

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava kirjallisesti 
2 artiklassa tarkoitetut rekisterinpitäjän 
antamat ohjeet ja rekisterinpitäjän 
velvollisuudet. Tässä tapauksessa 
henkilötietojen käsittelijän katsotaan 
täyttävän II luvun mukaiset vaatimukset, 
jos rekisterinpitäjä täyttää ne.

Or. en
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Tarkistus 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä ja käsittelijään on 
sovellettava 24 artiklassa vahvistettuja, 
yhteisiä rekisterinpitäjiä koskevia 
sääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1809
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä ja käsittelijään on 
sovellettava 24 artiklassa vahvistettuja, 
yhteisiä rekisterinpitäjiä koskevia 
sääntöjä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1810
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä ja käsittelijään on 
sovellettava 24 artiklassa vahvistettuja, 
yhteisiä rekisterinpitäjiä koskevia 
sääntöjä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1811
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä 
ja käsittelijään on sovellettava 
24 artiklassa vahvistettuja, yhteisiä 
rekisterinpitäjiä koskevia sääntöjä.

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä.

Or. en

Perustelu

Jos useat rekisterinpitäjät jakavat henkilötietoja määrittämällä henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja keinot yhteisesti, näiden yhteisten rekisterinpitäjien on täytettävä yhteisesti 
vastuunsa tässä asetuksessa vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.
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Tarkistus 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä 
ja käsittelijään on sovellettava 24 artiklassa 
vahvistettuja, yhteisiä rekisterinpitäjiä 
koskevia sääntöjä.

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä 
ja käsittelijään on sovellettava 24 artiklassa 
vahvistettuja, yhteisiä rekisterinpitäjiä 
koskevia sääntöjä; tämä ei kuitenkaan 
vaikuta rekisterinpitäjälle mahdollisesti 
kuuluvien velvollisuuksien noudattamista 
koskevaan vastuuseen.

Or. es

Perustelu

Mielestämme tietyissä tapauksissa vastuu voi päällekkäistä, mikä olisi syytä mainita. Emme 
voi jättää huomiotta mahdollisuutta, että ensisijainen valvoja on syyllistynyt puutteelliseen 
valvontaan (culpa in vigilando), sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että henkilötietojen 
käsittelijän väärinkäytökset voivat aiheuttaa tilanteen, jossa kyseinen käsittelijä on 
henkilökohtaisesti velvollinen käsittelemään tietoja ja vastuussa niistä (ultra vires).

Tarkistus 1813
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä 
ja käsittelijään on sovellettava 
24 artiklassa vahvistettuja, yhteisiä 
rekisterinpitäjiä koskevia sääntöjä.

4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä.

Or. en
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Tarkistus 1814
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos henkilötietojen käsittelijä 
käsittelee salanimellä julkaistuja tietoja, 
henkilötietojen käsittelijän oikeudet ja 
velvollisuudet eivät muutu sen perusteella, 
ovatko henkilökohtaiset tunnisteet, joiden 
perusteella tiedot voidaan yhdistää 
rekisteröityyn, rekisterinpitäjän vai 
henkilötietojen käsittelijän hallussa.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsittelijät eivät saa käyttää tekosyynä sitä, että he käsittelevät ainoastaan 
salanimellä julkaistuja tietoja ilman, että henkilökohtaiset tunnisteet ovat heidän hallussaan.

Tarkistus 1815
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta on kohtuuton. Jos sen katsotaan olevan välttämätön, se olisi sisällytettävä itse 
asetuksen tekstiin.

Tarkistus 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 

Poistetaan.
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raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Or. en

Tarkistus 1818
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1819
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 

Poistetaan.
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erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Or. en

Tarkistus 1820
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 

Poistetaan.
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nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Or. en

Tarkistus 1822
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1823
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä niitä muuten kuin rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti, ellei unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin vaadita.

Henkilötietojen käsittelijän tai kunkin
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimivan 
henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, 
on pidettävä henkilötiedot 
luottamuksellisena, ja hän ei saa käsitellä 
niitä muuten kuin rekisterinpitäjän 
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ohjeiden mukaisesti, ellei unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin vaadita.

Or. en

Tarkistus 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä niitä muuten kuin rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti, ellei unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin 
vaadita.

Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä niitä muuten kuin rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti 6 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 1825
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjat Poistetaan.
1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
on säilytettävä asiakirjat kaikista 
vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelytoimista. 
2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan nimi ja 
yhteystiedot;
b) mahdollisen tietosuojavastaavan nimi 
ja yhteystiedot;
c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
d) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
niihin liittyvistä tietoryhmistä; 
e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;
f) tarvittaessa tiedot henkilötietojen 
siirtämisestä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle, mukaan 
lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä 
asianmukaisia takeita koskevat asiakirjat, 
jos kyseessä on 44 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettu siirto;

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista; 
h) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.
3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.
4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä: 
a) luonnollinen henkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista 
tarkoitusta; tai 
b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
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pääasiallisen toimintansa aputoimintona.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 1 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, jotta voidaan ottaa 
huomioon erityisesti rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
vastuualueet. 
6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Dokumentointi pelkästään dokumentoinnin vuoksi ei ole käytännöllistä. Tarvittavat 
vaatimukset, joita ei jo vaadita 14 artiklan mukaisesti, on sisällytetty 33 artiklan mukaisiin 
vaikutustenarviointien vaatimuksiin.

Tarkistus 1826
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjat Poistetaan.
1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
on säilytettävä asiakirjat kaikista 
vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelytoimista. 
2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan nimi ja 
yhteystiedot;
b) mahdollisen tietosuojavastaavan nimi 
ja yhteystiedot;
c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
d) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
niihin liittyvistä tietoryhmistä; 
e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;
f) tarvittaessa tiedot henkilötietojen 
siirtämisestä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle, mukaan 
lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä 
asianmukaisia takeita koskevat asiakirjat, 
jos kyseessä on 44 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettu siirto;
g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista; 
h) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.
3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.
4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä: 
a) luonnollinen henkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista 
tarkoitusta; tai 
b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
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pääasiallisen toimintansa aputoimintona.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 1 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, jotta voidaan ottaa 
huomioon erityisesti rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
vastuualueet. 
6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Liian ohjaileva sanamuoto.

Tarkistus 1827
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjat Henkilötietojen käsittelijän 
dokumentointivelvoite

Or. de

Perustelu

Koska rekisterinpitäjän dokumentointivelvoitteista säädetään nyt 14 artiklassa, säädetään 
tässä kohdassa vain henkilötietojen käsittelijöiden dokumentointivelvoitteesta. Tähän 
yhdistetään kuitenkin toimeksiantajan dokumentointivelvoite, jotta mittapuiden erilaisuudesta 
ei aiheudu lisätyötä.
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Tarkistus 1828
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan
on säilytettävä asiakirjat kaikista 
vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelytoimista.

1. Jokaisen henkilötietojen käsittelijän on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

Or. de


