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Tarkistus 1829
Philippe Juvin

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 rekisterinpitäjän ja 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

Or. fr

Perustelu

Kaiken ylimääräisen ja hyödyttömän hallinnollisen rasituksen välttämiseksi on vastuu 
rajattava vain yhdelle, nimittäin rekisterinpitäjälle.

Tarkistus 1830
Sophia in 't Veld

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 rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on pystyttävä 
osoittamaan valvontaviranomaisen 
pyynnöstä noudattavansa tämän 
asetuksen säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 1831
Jan Mulder
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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 rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat 
tietojenkäsittelytoimista, mikäli toimet 
aiheuttavat 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun riskin, voidakseen milloin 
tahansa osoittaa noudattavansa tätä 
asetusta.

Or. en

Tarkistus 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 rekisterinpitäjän ja 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

Or. en

Tarkistus 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 

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

rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
kyettävä ilmoittamaan asianmukaisesti 
ilmoitusta pyytäville viranomaisille
kaikista vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelytoimista.

Or. es

Perustelu

On vahvistettava selkeä ja yleinen tilivelvollisuutta koskeva periaate: henkilötietojen 
käsittelijän on milloin tahansa kyettävä ilmoittamaan asianmukaisesti ilmoitusta pyytäville 
viranomaisille kaikista vastuullaan tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

Tarkistus 1834
Wim van de Camp

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 rekisterinpitäjän on säilytettävä 
tiivistelmät kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista, 
jotka voivat aiheuttaa 33 artiklassa 
tarkoitetun tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin perusteella
merkittävän riskin rekisteröityjen 
perusoikeuksille ja erityisesti heidän 
oikeudelleen yksityisyyteen.

Or. en

Perustelu

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
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requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

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

Tarkistus 1835
Nathalie Griesbeck

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 rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista ja 
päivitettävä niitä säännöllisesti.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tehostamaan asiakirjojen säilyttämistä koskevaa velvoitetta.

Tarkistus 1836
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat vastuullaan olevien 
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tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista. tietojenkäsittelytoimien pääryhmistä.

Or. en

Tarkistus 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 rekisterinpitäjän ja 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

Or. en

Tarkistus 1838
Marie-Christine Vergiat

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 rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista. 
Asiakirjoja on päivitettävä säännöllisesti.

Or. fr

Tarkistus 1839
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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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 rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista 
tietojenkäsittelykäytäntöjen osalta, muun 
muassa sen osalta, mitä tarkoitusta ja 
mitä rekisterinpitäjää varten tietoja 
käsitellään. 

Or. en

Tarkistus 1840
Ewald Stadler

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 rekisterinpitäjän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

Or. de

Tarkistus 1841
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
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on säilytettävä asiakirjat henkilötietojen 
siirtämisestä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle, mukaan 
lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö taikka 
organisaatio, yritys, julkishallinnon elin 
tai toimivaltainen viranomainen on 
kyseessä, tieto siirron oikeusperustasta 
sekä asianmukaisia takeita koskevat 
asiakirjat, jos kyseessä on 44 artiklan 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitettu siirto, 
tämän rajoittamatta tämän asetuksen 
muiden säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1842
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterinpitäjää koskevaa 
velvollisuutta ei sovelleta pk-yrityksiin, 
jotka käsittelevät tietoja ainoastaan 
tavaroiden ja palvelujen myynnin 
aputoimintona. Aputoiminta olisi 
määriteltävä liiketoiminnaksi tai ei-
kaupalliseksi toiminnaksi, joka ei liity 
yrityksen ydintoimintoihin. Kun kyseessä 
on tietosuoja, aputoimintana pidetään 
tietojenkäsittelytoimintaa, joka ei 
muodosta yli 50 prosenttia yrityksen 
liikevaihdosta.

Or. en

Tarkistus 1843
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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.

Or. en

Tarkistus 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra



AM\929511FI.doc 11/138 PE506.166v03-00

FI

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

2. Yrityksillä ja järjestöillä, joilla ei ole 
tietosuojavastaavaa tai riittävää 
voimassaolevaa sertifiointia, on oltava 
laillisesti määritelty asiakirjamalli kaikkia 
niiden vastuulla tapahtuvia tietojen 
käsittelemiseen liittyviä toimenpiteitä 
varten. Näissä asiakirjoissa on oltava 
vähintään seuraavat tiedot:

Or. es

Tarkistus 1845
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

2. Tiivistelmässä on oltava ainakin 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat rekisterinpitäjän tiedossa ja ne ovat epäolennaisia 
dokumentaation kannalta; henkilötietojen käsittelijän nimi ja yhteystiedot ovat 
rekisterinpitäjän tiedossa. Näiden tietojen dokumentointi kunkin tietojenkäsittelytoimen 
yhteydessä olisi kohtuuton taakka rekisterinpitäjälle esimerkiksi henkilötietojen käsittelijän 
vaihtuessa.

Amendment 1846
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
14 artiklassa luetellut tiedot.

a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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.

Or. en

Perustelu

Dokumentointivaatimuksia koskevan 28 artiklan sisältö siirretään ilmoitusoikeuksia 
koskevaan 14 artiklaan. Ehdotettua asetusta voidaan yksinkertaistaa yhdistämällä ilmoitus ja 
dokumentointi, jotka voidaan nähdä saman kolikon kahtena puolena. Tämä vähentäisi 
rekisterinpitäjien hallinnollista rasitusta ja helpottaisi yksilöitä ymmärtämään ja käyttämään 
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oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvät 14 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Amendment 1847
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

2. Asiakirjoissa pitäisi olla vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 1848
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään
seuraavat tiedot:

2. Tällaisissa asiakirjoissa on oltava 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 1849
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän
mahdollisen edustajan nimi ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän sekä mahdollisen 
edustajan nimi ja yhteystiedot;
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Or. en

Tarkistus 1850
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän tai yhteisen
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan nimi ja 
yhteystiedot;

a) henkilötietojen käsittelijän nimi ja 
yhteystiedot;

Or. de

Tarkistus 1851
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdollisen tietosuojavastaavan nimi 
ja yhteystiedot;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat rekisterinpitäjän tiedossa ja ne ovat epäolennaisia 
dokumentaation kannalta; henkilötietojen käsittelijän nimi ja yhteystiedot ovat 
rekisterinpitäjän tiedossa. Näiden tietojen dokumentointi kunkin tietojenkäsittelytoimen 
yhteydessä olisi kohtuuton taakka rekisterinpitäjälle esimerkiksi henkilötietojen käsittelijän 
vaihtuessa.

Tarkistus 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdollisen tietosuojavastaavan nimi 
ja yhteystiedot;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1853
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mahdollisen tietosuojavastaavan nimi ja 
yhteystiedot;

b) mahdollisen tietosuojasta vastaavan 
henkilön tai organisaation nimi ja 
yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 1854
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1855
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan f alakohtaan;

c) henkilötietojen käsittelyn yleiset
tarkoitukset;

Or. en

Tarkistus 1856
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien rekisterinpitäjän oikeutetut 
edut, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 
kohdan f alakohtaan;

c) 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jos henkilötietojen käsittelijä toimii 
suoran rekisterinpitäjän lukuun;

Or. de

Tarkistus 1857
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
niihin liittyvistä tietoryhmistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1858
Stanimir Ilchev
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
niihin liittyvistä tietoryhmistä;

d) 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jos henkilötietojen käsittelijä toimii 
epäsuoran rekisterinpitäjän lukuun;

Or. de

Tarkistus 1859
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1860
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1861
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännöksestä on tullut tarpeeton edellä olevan säännöksen vuoksi.

Tarkistus 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;

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

Or. en

Tarkistus 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1864
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännöksestä on tullut tarpeeton edellä olevan säännöksen vuoksi.

Tarkistus 1865
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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;

f) tarvittaessa tiedot henkilötietojen 
siirtämisestä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle sekä viittaus 
käytettyihin takeisiin, jos kyseessä on 
44 artiklan 1 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettu siirto;

Or. en

Tarkistus 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1867
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännöksestä on tullut tarpeeton edellä olevan säännöksen vuoksi.
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Tarkistus 1868
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g) yleinen maininta eri tietoryhmien
poistamisen määräajoista;

g) yleinen maininta eri tietoryhmiin 
sovellettavista poistamisen määräajoista tai 
tietojen säilyttämiskäytännöistä;

Or. en

Tarkistus 1869
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen tai arkistoinnin määräajoista;

Or. fr

Perustelu

Ranskan Conseil supérieur du notariat’n (notaarineuvosto) ehdottama tarkistus: jokaisen 
rekisterinpitäjän vastuulla oleva asiakirjojen säilyttäminen käsittää useita pakollisia tietoja 
(28 artikla). Joitakin tietoryhmiä ei kuitenkaan pidä poistaa vaan ne on arkistoitava. 
Arkistointimahdollisuus ei sisälly asetusehdotukseen. Asiakirjoissa on syytä mainita erikseen 
tietojen poistamisen määräajat ja tietojen arkistoinnin määräajat.

Tarkistus 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;

g) mahdollisuuksien mukaan yleinen 
maininta eri tietoryhmien poistamisen 
määräajoista;

Or. es

Perustelu

Tarvitaan tiettyä joustavuutta, koska monissa tietojenkäsittelytoimissa näitä tietoja ei voida 
aina antaa tai ne voidaan antaa vain hyvin yleisellä tasolla.

Tarkistus 1871
Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;

yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen ja säilyttämisen määräajoista;

Or. fr

Tarkistus 1872
Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

g a) henkilötietojen käsittelijän 
käsitellessä henkilötietoja kolmannessa 
maassa yleinen maininta kolmannen 
maan lainsäädäntöön sisältyvistä 
kansallisista velvoitteista;

Or. en
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Perustelu

Mikäli rekisteröity on kiinnostunut kolmannen maan lainsäädäntöön sisältyvistä kansallisista 
velvoitteista.

Tarkistus 1873
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännöksestä on tullut tarpeeton edellä olevan säännöksen vuoksi.

Tarkistus 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1875
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1876
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1877
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siirretään 29 artiklan 3 kohtaan.
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Tarkistus 1878
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat rekisteröidylle ja
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 1879
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. fr

Perustelu

Kaiken ylimääräisen ja hyödyttömän hallinnollisen rasituksen välttämiseksi on vastuu 
rajattava vain yhdelle, nimittäin rekisterinpitäjälle.

Tarkistus 1880
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän olisi kaikissa tapauksissa esitettävä asiakirjat valvontaviranomaiselle. 
26 artiklassa ehdotetaan vastaavaa velvoitetta henkilötietojen käsittelijälle.

Tarkistus 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 1882
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
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esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle. Asiakirjojen 
laatimisen ohella on painotettava 
kuitenkin myös hyvien käytänteiden ja 
määräysten noudattamisen merkitystä. 

Or. en

Tarkistus 1883
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 1885
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli yritysryhmässä kukin 
yritysryhmän rekisterinpitäjistä harjoittaa 
suurelta osin samantyyppisiä 
käsittelytoimia, yritysryhmän tasolla 
säilytetään vain yhdet asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 1886
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Mikäli rekisterinpitäjä nimittää 
henkilötietojen käsittelijän, 
rekisterinpitäjä vastaa 28 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 
ylläpitämisestä ja voi vaatia 
henkilötietojen käsittelijää auttamaan 
tietojen keräämisessä.

Or. en

Tarkistus 1887
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske luonnollista 
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rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

henkilöä, joka käsittelee henkilötietoja
ilman kaupallista tarkoitusta.

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 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Or. de

Tarkistus 1888
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus ei koske luonnollista 
henkilöä, joka käsittelee henkilötietoja 
ilman kaupallista tarkoitusta.

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 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Or. en

Tarkistus 1889
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske luonnollisia 
henkilöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja 
ilman kaupallista tarkoitusta.

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 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Or. en

Perustelu

Koko ei ole oleellinen seikka, joten 28 artiklan 4 kohdan b alakohta voidaan poistaa.

Tarkistus 1890
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske luonnollista 
henkilöä, joka käsittelee henkilötietoja 
ilman kaupallista tarkoitusta.

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 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Or. en
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Tarkistus 1891
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä:

Or. fr

Perustelu

Kaiken ylimääräisen ja hyödyttömän hallinnollisen rasituksen välttämiseksi on vastuu 
rajattava vain yhdelle, nimittäin rekisterinpitäjälle.

Tarkistus 1892
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

Or. en

Tarkistus 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
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velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

Or. es

Tarkistus 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä:

Or. en

Tarkistus 1895
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä:

Or. en

Tarkistus 1896
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista 
tarkoitusta; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista tarkoitusta;
tai

a) luonnollinen henkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista tarkoitusta, 
paitsi jos henkilötiedot saatetaan suuren 
henkilömäärän saataville tai jos suurta 
määrää rekisteröityjä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai yhdistetään 
tai sovitetaan muihin henkilötietoihin.

Or. en

Tarkistus 1898
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona, 
paitsi jos yritys tai organisaatio käsittelee
9 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
ryhmiin kuuluvia arkaluonteisia 
henkilötietoja.

Or. en

Perustelu

Dokumentointia koskevat tarkat vaatimukset on todennäköisesti laadittu tietosuojan 
parantamiseksi. Ehdotusten mukaan näitä vaatimuksia ei sovellettaisi 28 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa määritettyihin organisaatioihin. Mikäli henkilötietojen käsittely koskee 9 
artiklan 1 kohdassa arkaluontoisiksi määritettyjä tietoja, tietosuojan tasoa ei pitäisi laskea 
organisaation työntekijämäärän perusteella.

Tarkistus 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

b) yritys tai organisaatio, joka käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Perustelu

250 työntekijää koskevan rajan soveltaminen asettaisi työnantajat eriarvoiseen asemaan ja 
syrjisi suurempia yrityksiä; se ei myöskään olisi millään tavoin tarpeen säädöksen 
varsinaisen päämäärän kannalta. Työntekijöiden lukumäärä ei korreloi organisaation 
säilyttämien henkilötietojen määrän tai lajin kanssa. Pieni, muutaman työntekijän varassa 
pyörivä organisaatio saattaa valvoa valtaisia määriä henkilötietoja ja suuri organisaatio taas 
erittäin vähäisiä määriä henkilötietoja. Lisäksi kaikkia kyseiseen raja-arvoon liittyviä 
näkökohtia ei ole helppo tulkita.

Amendment 1902
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 500 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

Or. en

Tarkistus 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja 
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 50 työntekijää ja joka 
käsittelee alle 250 rekisteröidyn 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. de

Tarkistus 1904
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1905
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään 1 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, jotta voidaan ottaa 

Poistetaan.
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huomioon erityisesti rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
vastuualueet.

Or. en

Tarkistus 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1907
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Valtuutus sisältyy jo 14 artiklaan.

Tarkistus 1908
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1910
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en



PE506.166v03-00 40/138 AM\929511FI.doc

FI

Tarkistus 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

5. Komissio 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.

Or. es

Tarkistus 1913
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tästä asiasta säädetään 14 artiklassa.

Tarkistus 1914
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio laatii vakiolomakkeet 
2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1916
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

6. Vaatimusten yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi kaikkialla unionin 
alueella komissio voi laatia 
vakiolomakkeet 1 kohdassa tarkoitettuja 
asiakirjoja varten. Nämä 
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noudattaen. täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1917
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1 
kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Euroopan tietosuojaneuvostolle on 
annettava tehtäväksi hyväksyä 1 kohdassa
tarkoitettujen asiakirjojen muotoa 
koskevia suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyynnöstä 
tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen 
kanssa sen tehtävien suorittamiseksi, 
erityisesti antamalla 53 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja sallimalla 
kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
pääsy.

1. Rekisterinpitäjän ja tarvittaessa
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
pyynnöstä tehtävä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa sen tehtävien 
suorittamiseksi, erityisesti antamalla 
53 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot ja sallimalla kyseisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitettu pääsy.

Or. es
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Perustelu

Tätä 1 kohtaa on tarkennettava siten, että henkilötietojen käsittelijä osallistuu yhteistyöhön 
tarvittaessa eikä aina, kuten rekisterinpitäjän on tehtävä.

Tarkistus 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyynnöstä 
tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen 
kanssa sen tehtävien suorittamiseksi, 
erityisesti antamalla 53 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja sallimalla 
kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
pääsy.

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyynnöstä 
tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen 
kanssa sen tehtävien suorittamiseksi, 
erityisesti antamalla 53 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja sallimalla 
kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
pääsy. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on esitettävä 
pyynnöstä, jossa selvitetään, minkä syiden 
perusteella pääsyä asiakirjoihin 
pyydetään, asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun valvontaviranomainen käyttää 
53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
valtuuksiaan, rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on vastattava 
valvontaviranomaiselle tämän määrittämän 

2. Kun valvontaviranomainen käyttää 
53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
valtuuksiaan, rekisterinpitäjän itse tai 
rekisterinpitäjän edustajan ja 
henkilötietojen käsittelijän on vastattava 
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kohtuullisen ajan kuluessa. Vastauksessa 
on kuvattava toteutetut toimenpiteet ja 
saavutetut tulokset valvontaviranomaisen 
huomautusten pohjalta.

valvontaviranomaiselle tämän määrittämän 
kohtuullisen ajan kuluessa. Vastauksessa 
on kuvattava toteutetut toimenpiteet ja 
saavutetut tulokset valvontaviranomaisen 
huomautusten pohjalta.

Or. es

Perustelu

Kohdasta puuttuu viittaus EU:n ulkopuolisten rekisterinpitäjien edustajiin.

Tarkistus 1921
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän 
edustajan sekä henkilötietojen käsittelijän 
on pyydettäessä esitettävä 14 artiklan tai 
29 artiklan mukaiset asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

Or. de

Tarkistus 1922
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn riskeihin nähden 
asianmukainen turvallisuustaso, ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset.
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Or. en

Perustelu

Artiklan sanamuotoa muutetaan vastaamaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
sanamuotoa, jotta samalle yritykselle ei aseteta kaksia erilaisia sääntöjä.

Tarkistus 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn riskeihin nähden 
asianmukainen turvallisuustaso, ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset.

Or. en

Tarkistus 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
salanimien käyttö mukaan lukien
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
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toteuttamiskustannukset. toteuttamiskustannukset.

Or. en

Tarkistus 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka.

Or. en

Tarkistus 1926
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Tekniikan kehityksen ja 
toteuttamiskustannukset huomion ottaen 
rekisterinpitäjän on toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet varmistaakseen 
henkilötietojen käsittelyssä
turvallisuustaso, joka on asianmukainen
seuraaviin seikkoihin nähden:

a) haitta, joka henkilötietojen 5 artiklan 
1 kohdan e a alakohdassa mainitusta 
luvattomasta tai laittomasta käsittelystä 
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taikka vahingossa tapahtuvasta 
häviämisestä, tuhoamisesta tai 
vahingoittumisesta voi aiheutua, sekä
b) käsiteltävien tietojen luonne ja laajuus.

Or. en

Perustelu

Tämä muotoilu on parempi.

Tarkistus 1927
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Ottaen huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
näiden turvallisuuskäytäntöjen on 
katettava:
a) kyky taata, että henkilötietojen eheys 
on vahvistettu;
b) kyky taata henkilötietoja käsittelevien 
järjestelmien ja palveluiden 
luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja 
vikasietoisuus;
c) kyky palauttaa nopeasti tietojen 
saatavuus ja käytettävyys tilanteessa, jossa 
fyysinen tai tekninen vika rajoittaa 
tietojärjestelmien ja -palveluiden 
saatavuutta, eheyttä ja 
luottamuksellisuutta.
d) 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja 
arkaluonteisia henkilötietoja käsiteltäessä 
täydentävät turvatoimet, joilla lisätään 
tietoisuutta riskeistä, sekä kyky toteuttaa 
lähes reaaliaikaisesti ehkäiseviä, 
korjaavia ja lieventäviä toimenpiteitä 
sellaisia alttiuksia tai ongelmia vastaan, 
jotka voivat aiheuttaa riskejä tiedoille;
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e) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja 
arvioidaan säännöllisesti käytössä olevien 
turvallisuuskäytänteiden, -menettelyiden 
ja -suunnitelmien tehokkuutta niiden 
jatkuvan toimivuuden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Fyysisen tietosuojan ja verkostojen turvallisuuden edistäminen.

Tarkistus 1928
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava 
riskinarvioinnin pohjalta 1 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta tai vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä sekä 
lainvastaisen käsittelyn ja erityisesti 
luvattoman luovuttamisen, levittämisen 
tai tiedonsaannin taikka henkilötietojen
muuttamisen estämiseksi.

2. 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä 
on vähintään

a) varmistettava, että henkilötietoja 
pääsee käsittelemään vain siihen luvan 
saanut henkilöstö oikeudellisesti 
perusteltua tarkoitusta varten;
b) suojattava tallennetut tai siirretyt 
henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta, vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä tai 
muuttamiselta sekä luvattomalta tai 
laittomalta säilyttämiseltä, käsittelyltä, 
käytöltä tai luovuttamiselta; sekä
c) varmistettava henkilötietojen käsittelyä 
koskevan turvallisuuspolitiikan 



AM\929511FI.doc 49/138 PE506.166v03-00

FI

toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Artiklan sanamuotoa muutetaan vastaamaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
sanamuotoa, jotta samalle yritykselle ei aseteta kaksia erilaisia sääntöjä.

Tarkistus 1929
Joanna Senyszyn

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava riskinarvioinnin 
pohjalta 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi 
vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta 
tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta 
häviämiseltä sekä lainvastaisen käsittelyn 
ja erityisesti luvattoman luovuttamisen, 
levittämisen tai tiedonsaannin taikka 
henkilötietojen muuttamisen estämiseksi.

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava riskinarvioinnin 
pohjalta 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi 
vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta 
tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta 
häviämiseltä sekä lainvastaisen käsittelyn 
ja erityisesti luvattoman luovuttamisen, 
levittämisen tai tiedonsaannin taikka 
henkilötietojen muuttamisen estämiseksi. 
Jos rekisterinpitäjä on suorittanut 
33 artiklassa tarkoitetun tietosuojaa 
koskevan vaikutustenarvioinnin, sen 
tulokset otetaan huomioon 
riskinarvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 1930
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
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käsittelijän on toteutettava
riskinarvioinnin pohjalta 1 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta tai vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä sekä 
lainvastaisen käsittelyn ja erityisesti 
luvattoman luovuttamisen, levittämisen 
tai tiedonsaannin taikka henkilötietojen 
muuttamisen estämiseksi.

käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, 
kuten salanimien käyttö, varmistaakseen 
käsittelyn ja suojattavien henkilötietojen 
luonteeseen liittyviin riskeihin nähden 
asianmukainen turvallisuustaso, ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset.

Or. en

Tarkistus 1931
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava 
riskinarvioinnin pohjalta 1 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta tai vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä sekä 
lainvastaisen käsittelyn ja erityisesti 
luvattoman luovuttamisen, levittämisen 
tai tiedonsaannin taikka henkilötietojen 
muuttamisen estämiseksi.

2. 5 artiklan 1 kohdan e a alakohdassa 
esitetyn periaatteen mukaisesti 
rekisterinpitäjän on otettava huomioon 
valvontaviranomaisen 38 artiklan nojalla 
laatimat asiaa koskevat ohjeet.

Or. en

Perustelu

Kansallisten valvontaviranomaisten ohjeet voivat auttaa rekisterinpitäjiä henkilötietojen 
turvallisen käsittelyn toteuttamisessa.

Tarkistus 1932
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
oikeudelliset velvoitteet, joiden perusteella 
henkilötiedot olisi käsiteltävä rajoittaen 
ne siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä verkko- ja tietoturvan
varmistamiseksi, muodostavat 
henkilötietojen käsittelijän tai 
rekisterinpitäjän tai heidän puolestaan 
toimivan tahon 6 artiklan 1 kohdan 
7 alakohdassa tarkoitetun oikeutetun 
edun.

Or. en

Perustelu

Lainaus teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnosta.

Tarkistus 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
oikeudelliset velvoitteet, joiden perusteella 
henkilötiedot olisi käsiteltävä rajoittaen 
ne siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä verkko- ja tietoturvan 
varmistamiseksi, muodostavat 
henkilötietojen käsittelijän tai 
rekisterinpitäjän tai heidän puolestaan 
toimivan tahon oikeutetun edun.

Or. en
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Tarkistus 1934
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys 
ja sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys 
ja sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

On lisättävä joustavuutta, jotta toimijat voivat määritellä turvatoimenpiteensä kunkin 
toimialan ja toimialan osien erityispiirteiden perusteella ilman, että tarvitaan delegoituihin 
säädöksiin perustuvaa yksityiskohtaisempaa sääntelyä.

Tarkistus 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys 
ja sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1937
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 

Poistetaan.
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tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys 
ja sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukainen käyttö henkilötietojen turvallisen 
käsittelyn varmistamiseksi on operationaalinen tehtävä, joka edellyttää erityistä sääntelyn 
asiantuntemusta pikemmin kuin uutta lainsäädäntöä.

Tarkistus 1938
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys ja 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
edellytykset, kuten se, mikä on uusin 
tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys ja 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa, 66 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1939
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys ja 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä yhdessä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa 
tarkemmin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä 
koskevat kriteerit ja edellytykset, kuten se, 
mikä on uusin tekniikka, eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten, 
ottaen erityisesti huomioon teknologian 
kehitys ja sisäänrakennettua ja 
oletusarvoista tietosuojaa koskevat 
ratkaisut, paitsi jos sovelletaan 4 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 1940
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;
b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;
c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
todentamiseksi.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;
b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;
c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
todentamiseksi.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

On lisättävä joustavuutta, jotta toimijat voivat määritellä turvatoimenpiteensä kunkin 
toimialan ja toimialan osien erityispiirteiden perusteella ilman, että tarvitaan delegoituihin 
säädöksiin perustuvaa yksityiskohtaisempaa sääntelyä.

Tarkistus 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;
b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;
c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
todentamiseksi.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1943
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;
b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;
c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
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todentamiseksi.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukainen käyttö henkilötietojen turvallisen 
käsittelyn varmistamiseksi on operationaalinen tehtävä, joka edellyttää erityistä sääntelyn 
asiantuntemusta pikemmin kuin uutta lainsäädäntöä.

Tarkistus 1944
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;
b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;
c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
todentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1945
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen 
vaatimusten soveltaminen eri tilanteissa, 
kuten

Komissiolla on oltava valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten:

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jolla kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä Euroopan parlamentin täysipainoisen osallistumisen varmistamiseksi 
päätöksentekomenettelyssä.

Tarkistus 1946
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jolla kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä Euroopan parlamentin täysipainoisen osallistumisen varmistamiseksi 
päätöksentekomenettelyssä.

Tarkistus 1947
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, rekisterinpitäjän 
on toimitettava valvontaviranomaiselle 
perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 
24 tunnin kuluessa sen ilmitulosta. Jos 
ilmoitusta ei anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

Or. en

Tarkistus 1948
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Artiklan sanamuotoa muutetaan vastaamaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
sanamuotoa, jotta samalle yritykselle ei aseteta kaksia erilaisia sääntöjä.

Tarkistus 1949
Jan Mulder
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä sen jäsenvaltion
valvontaviranomaiselle, jossa 
rekisterinpitäjä toimii, ilman aiheetonta 
viivytystä ja mahdollisimman nopeasti
loukkauksen ilmitulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, joka vaarantaa 
ominaispiirteidensä vuoksi huomattavalla 
tavalla henkilöiden yksityisyydensuojan, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava asiasta 
viipymättä valvontaviranomaiselle.

Or. es

Perustelu

Säädetty 24 tunnin määräaika voi osoittautua monissa tapauksissa epäkäytännölliseksi. 
Tärkeintä on määrittää kohtuullisen lyhyttä aikaa koskeva peruste, minkä vuoksi on parempi 
ilmaista asia sanalla "viipymättä". Ei myöskään kannata sulkea pois ratkaisua, jollaista 
ryhmä on esittänyt 29 artiklan kohdalla ja joka koskee kaksivaiheista ilmoittamista. Ensin 
ongelmasta ilmoitetaan välittömästi tai viipymättä ja myöhemmin annetaan enemmän 
yksityiskohtia sisältävä ilmoitus hieman pitemmän mutta rajallisen ajan kuluessa.
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Tarkistus 1951
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, rekisterinpitäjän 
on toimitettava valvontaviranomaiselle 
perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu merkittävä henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, rekisterinpitäjän 
on toimitettava valvontaviranomaiselle 
perusteltu selitys.

Or. fr

Perustelu

Jotta valvontaviranomaisia ei kuormitettaisi liikaa, on tärkeää tehdä ero merkittävien 
tietoturvaloukkausten ja lievien tietoturvaloukkausten välillä. Tämä erottelu on tehtävä 
laadullisten ja määrällisten kriteerien perusteella.

Tarkistus 1952
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, rekisterinpitäjän 
on toimitettava valvontaviranomaiselle 
perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidylle tai hänen 
henkilötietojensa suojalle, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 
24 tunnin kuluessa sen ilmitulosta. Jos 
ilmoitusta ei anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
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valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

Or. en

Tarkistus 1953
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
merkittäviä haittavaikutuksia 
rekisteröityjen eduille, oikeuksille ja 
vapauksille, erityisesti heidän 
yksityisyydelleen, rekisterinpitäjän on 
niiden ilmitulon jälkeen ilmoitettava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä.

Or. en

Perustelu

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 1954
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 72 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

Or. en

Tarkistus 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisiä 
vakavia haittavaikutuksia henkilötietojen 
suojalle tai rekisteröidyn yksityisyydelle,
rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä.

Or. en

Tarkistus 1956
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, jolla on tai voi 
todennäköisesti olla merkittäviä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
yksityisyydelle, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä loukkauksen 
ilmitulon, perusteellisen tutkimisen ja 
vahvistamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, joka koskee erityisiä 
henkilötietojen ryhmiä, 
vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia 
henkilötietoja, rikoksiin tai 
rikosepäilyihin liittyviä henkilötietoja tai 
pankki- tai luottokorttitileihin liittyviä 
henkilötietoja, ja loukkaus uhkaa 
vakavasti rekisteröidyn oikeuksia tai 
oikeutettuja etuja, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä ilman aiheetonta 
viivytystä valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Lainaus teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 1958
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 10 työpäivän
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 10 työpäivän kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys. 

Or. en

Tarkistus 1959
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, jolla voi suurella 
todennäköisyydellä olla haittavaikutuksia 
rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle sen tultua ilmi 
ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Kvalitatiivinen riskikynnys on tarpeellinen tietosuojaviranomaisten liiallisen työtaakan 
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välttämiseksi.

Tarkistus 1960
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterinpitäjä osoittaa 
ilmoituksensa sen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, johon 
rekisterinpitäjä on sijoittunut. Jos 
ilmoitus annetaan 4 kohdan mukaisesti, 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ilmoitetaan sen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, johon 
loukkauksesta vastaava rekisterinpitäjä 
on sijoittautunut. Rekisterinpitäjät, jotka 
eivät ole sijoittautuneet Euroopan 
unionin alueelle, tekevät ilmoituksen sen 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, 
johon rekisterinpitäjän edustaja on 
sijoittautunut.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selkeyttää sitä, mille valvontaviranomaiselle ilmoitus on tehtävä. Tarkistus on 
erityisen tarpeellinen tapauksissa, joissa henkilötietojen tietoturvaloukkauksella on 
vaikutuksia useissa jäsenvaltioissa oleviin henkilöihin. Tarkistuksen ansiosta samasta 
loukkauksesta ei ilmoiteta useissa jäsenvaltioissa, mikä vähentää hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 1961
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterinpitäjän on laadittava 
luettelo lievistä tietoturvaloukkauksista ja 



PE506.166v03-00 68/138 AM\929511FI.doc

FI

pidettävä se valvontaviranomaisen 
saatavilla.

Or. fr

Perustelu

Jotta valvontaviranomaisia ei kuormitettaisi liikaa, on tärkeää tehdä ero merkittävien 
tietoturvaloukkausten ja lievien tietoturvaloukkausten välillä. Tämä erottelu on tehtävä 
laadullisten ja määrällisten kriteerien perusteella.

Tarkistus 1962
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän on 26 
artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

Or. en

Tarkistus 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän on 26 
artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
26 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava 1 kohdassa mainitusta
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
rekisterinpitäjälle heti, kun se on tullut 
ilmi.

Or. es
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Tarkistus 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän on 26 
artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
26 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava rekisterinpitäjälle ilman 
aiheetonta viivytystä, jos on havaittu 
henkilötietojen tieturvaloukkaus, joka 
todennäköisesti tuottaa oikeusvaikutuksia 
henkilötietojen suojaa tai rekisteröidyn 
yksityisyyttä haittaavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 1965
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän on 26 
artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 26 
artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
nopeasti sen tultua ilmi.

Or. en

Tarkistus 1966
Jan Mulder

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

2 a. Rekisterinpitäjä osoittaa 
ilmoituksensa sen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, johon 
rekisterinpitäjä on sijoittunut. Jos 
ilmoitus annetaan 4 kohdan mukaisesti, 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ilmoitetaan sen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, johon 
loukkauksesta vastaava rekisterinpitäjä 
on sijoittautunut. Rekisterinpitäjät, jotka 
eivät ole sijoittautuneet Euroopan 
unionin alueelle, tekevät ilmoituksen sen 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, 
johon rekisterinpitäjän edustaja on 
sijoittautunut.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selkeyttää sitä, mille valvontaviranomaiselle ilmoitus on tehtävä. Tarkistus on 
erityisen tarpeellinen tapauksissa, joissa henkilötietojen tietoturvaloukkauksella on 
vaikutuksia useissa jäsenvaltioissa oleviin henkilöihin. Tarkistuksen ansiosta samasta 
loukkauksesta ei ilmoiteta useissa jäsenvaltioissa, mikä vähentää hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 1967
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Riskinarviointia laatiessaan 
rekisterinpitäjällä pitäisi olla velvollisuus 
huomioida muun muassa tietojen luonne; 
se, aiheuttaako loukkaus todennäköisesti 
merkittävää haittaa tai merkittävää huolta 
rekisteröidylle tai vaikuttaako se muuten 
merkittävästi rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin, sekä se, missä määrin 
rekisterinpitäjän 30 artiklan mukaisesti 
toteuttamat turvatoimet lievittävät näitä 
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riskejä.

Or. en

Perustelu

Huomioon otettavien tekijöiden eritteleminen on hyödyksi.

Tarkistus 1968
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on vähintään

Poistetaan.

a) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, mukaan lukien 
kyseessä olevien rekisteröityjen ryhmät ja 
lukumäärät sekä tietueiden ryhmät ja 
lukumäärät;
b) ilmoitettava tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot tai muu 
yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;
c) suositeltava toimenpiteitä, joilla 
lievennetään henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen mahdollisia 
haittavaikutuksia;
d) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen seurauksia;
e) kuvattava toimenpiteet, joita 
rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se 
on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on liian ohjaileva.
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Tarkistus 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on vähintään

3. Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat 
tarvittavat tiedot, jotta 
valvontaviranomainen voi arvioida 
tapahtuneet asiat ja niiden seuraukset 
sekä tarvittaessa suositella toimenpiteisiin 
ryhtymistä:

a) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, mukaan lukien 
kyseessä olevien rekisteröityjen ryhmät ja 
lukumäärät sekä tietueiden ryhmät ja 
lukumäärät;
b) ilmoitettava tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot tai muu 
yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;
c) suositeltava toimenpiteitä, joilla 
lievennetään henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen mahdollisia 
haittavaikutuksia;
d) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen seurauksia;
e) kuvattava toimenpiteet, joita 
rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se 
on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta.

Or. es

Perustelu

Ilmoitusten sisällön yksityiskohtainen säänteleminen ei ole tarpeen, koska tapaukset ja eri 
toimialojen erityispiirteet voivat olla käytännössä hyvin monimuotoisia. Olisi riitettävä, että 
ilmoitetaan valvontaviranomaisen todellisuudessa pyytämät tiedot tapauksen ja sen 
seurausten oikeaoppista arviointia varten. Annettavasta ilmoituksesta olisi siis käytävä ilmi 
seuraavat perusasiat: tapahtumat, vahvistetut ja arvioidut seuraukset, toteutetut ja/tai 
toteutettavat toimenpiteet.
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Tarkistus 1970
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on vähintään

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on, mikäli mahdollista

Or. en

Tarkistus 1971
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoitettava tietosuojavastaavan
henkilöllisyys ja yhteystiedot tai muu 
yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;

b) ilmoitettava rekisterinpitäjän
yhteystiedot tai muu yhteyspiste, josta voi 
saada lisätietoa;

Or. en

Tarkistus 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvattava toimenpiteet, joita 
rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se 
on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta.

e) kuvattava toimenpiteet, joita 
rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se 
on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta ja/tai sen 
vaikutusten lieventämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1973
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei 
vaadita, mikäli rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut 
asianmukaiset tekniset toimenpiteet, joita 
sovellettiin henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
tietoihin, kuten toimenpiteet, joiden avulla 
tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, että 
ne eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin.

Or. en

Tarkistus 1974
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisen valvontaviranomaisen 
olisi laadittava 38 artiklan nojalla ohjeet 
niistä erityisistä olosuhteista, joissa 
ilmoitus valvontaviranomaiselle on 
tehtävä. Ohjeissa olisi lisäksi kerrottava, 
kuinka yksityiskohtaisia tietoja ja mitä 
tietoja rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittaessaan.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomainen on parhaassa asemassa päättämään, kuinka yksityiskohtaisia tietoja 
ja mitä tietoja henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tehokas käsitteleminen vaatii.
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Tarkistus 1975
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, 
sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat 
toimet. Valvontaviranomaisen on voitava 
näiden asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että 
tätä artiklaa on noudatettu. Asiakirjat 
saavat sisältää ainoastaan kyseistä 
tarkoitusta varten välttämättömät tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on liian ohjaileva.

Tarkistus 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa on noudatettu. Asiakirjat saavat 
sisältää ainoastaan kyseistä tarkoitusta 
varten välttämättömät tiedot.

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki tämän artiklan 1 kohdassa mainitut
henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, 
mukaan lukien tietoturvaloukkaukseen 
liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut 
korjaavat toimet. Sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta edellä mainittuun, 
rekisterinpitäjän tai tarvittaessa 
henkilötietojen käsittelijän on 
ylläpidettävä rekisteriä, johon kirjataan 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät muut 
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kuin 1 kohdassa mainitut virheet ja 
tapaukset ja joka on rekisteristä 
mahdollisesti säännöllisesti kopioita 
pyytävien valvontaviranomaisten 
saatavilla.

Or. es

Tarkistus 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa on noudatettu. Asiakirjat saavat 
sisältää ainoastaan kyseistä tarkoitusta 
varten välttämättömät tiedot.

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Näiden asiakirjojen on oltava riittävän 
kattavia, jotta valvontaviranomainen voi
tarkistaa, että tätä artiklaa on noudatettu. 
Asiakirjat saavat sisältää ainoastaan 
kyseistä tarkoitusta varten välttämättömät 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 1978
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset ja toimitettava ne 
pyydettäessä ilman aiheetonta viivytystä, 
mukaan lukien tietoturvaloukkaukseen 
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Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa on noudatettu. Asiakirjat saavat 
sisältää ainoastaan kyseistä tarkoitusta 
varten välttämättömät tiedot.

liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut 
korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on 
voitava näiden asiakirjojen pohjalta 
tarkistaa, että tätä artiklaa on noudatettu. 
Asiakirjat saavat sisältää ainoastaan 
kyseistä tarkoitusta varten välttämättömät 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 1979
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava
kaikki henkilötietojen
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa on noudatettu. Asiakirjat saavat 
sisältää ainoastaan kyseistä tarkoitusta 
varten välttämättömät tiedot.

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava
1 kohdassa tarkoitetut 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa on noudatettu. Asiakirjat saavat 
sisältää ainoastaan kyseistä tarkoitusta
varten välttämättömät tiedot.

Or. en

Tarkistus 1980
Jan Mulder

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli rekisterinpitäjä on osa 
yritysryhmää tai yhteistä rekisterinpitäjää, 
henkilötietojen tietoturvaloukkausta 
koskevan ilmoituksen voi tehdä 
päätoimipaikka tai toinen yhteisten 
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rekisterinpitäjien tai yritysryhmän 
nimittämä rekisterinpitäjä tai yritys.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on välttää päällekkäisten ilmoitusten tekeminen samasta 
tietoturvaloukkauksesta.

Tarkistus 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komission teksti Tarkistus

Huomattavaksi loukkaukseksi katsotaan 
tapaukset, jolloin on hyvin todennäköistä, 
että henkilötietojen tietoturvaloukkaus 
saattaa vaikuttaa kielteisesti rekisteröidyn 
yksityisyyteen.

Or. pl

Tarkistus 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontaviranomaisen tulisi pitää 
yleisesti saatavilla olevaa rekisteriä 
tunnistetuista ja käsitellyistä 
huomattavista loukkauksista.

Or. pl
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Tarkistus 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontaviranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä ilmoitetuista 
rikkomustyypeistä.

Or. en

Tarkistus 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Henkilötietojen tietoturvaloukkausta 
koskevaa ilmoitusta ei poikkeuksellisesti 
vaadita, jos rekisterinpitäjä on ilman 
aiheetonta viivytystä pannut täytäntöön 
loukkausta koskeneiden henkilötietojen 
asianmukaiset tekniset turvatoimet ja 
kyseiset toimet varmistavat, että uhatut 
tiedot eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin.

Or. pl

Tarkistus 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Or. es

Perustelu

Komission antamat delegoidut säädökset olisi rajoitettava tässä asiassa yhdenmukaistetun 
mallin käyttöönottoon tapauksista ilmoittamista ja virheitä ja tapauksia koskevan rekisterin 
perustamista varten.

Tarkistus 1986
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1988
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1989
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 5. Siirretään komissiolle valta Euroopan 
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86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja tietoturvaloukkauksia 
koskevat kriteerit ja vaatimukset sekä ne 
erityiset olosuhteet, joissa rekisterinpitäjän 
ja henkilötietojen käsittelijän on 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Or. en

Tarkistus 1990
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja 
niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin 
mennessä niissä olevat tiedot on 
poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1991
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja 
niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin 
mennessä niissä olevat tiedot on 
poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1992
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja niitä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin mennessä 
niissä olevat tiedot on poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissiolla on oltava valta antaa 
86 artiklan mukaan delegoituja säädöksiä 
voidakseen vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja niitä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin mennessä 
niissä olevat tiedot on poistettava.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jolla kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä Euroopan parlamentin täysipainoisen osallistumisen varmistamiseksi 
päätöksentekomenettelyssä.
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Tarkistus 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja 
niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin 
mennessä niissä olevat tiedot on 
poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle 3 kohdan 
mukaisesti annettavat vakiomuotoiset 
ilmoitukset sekä virheitä ja tapauksia 
koskevan rekisterin mallin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 1994
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja niitä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin mennessä 
niissä olevat tiedot on poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta 
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja niitä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin mennessä 
niissä olevat tiedot on poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen, ilmoitusta
koskevat menettelyt sekä 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen muodon ja 
niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 
mukaan lukien määräajat, joihin 
mennessä niissä olevat tiedot on 
poistettava. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 
valvontaviranomaiselle annettavan 
vakiomuotoisen ilmoituksen ja raporttien 
arkistointia koskevat menettelyt.

Or. en

Tarkistus 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle 24 tunnin kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 1997
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haitallisia vaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle
suhteellisuusperiaatteen kannalta, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 1998
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai
yksityisyydelle, rekisterinpitäjän on 
31 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 
jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

1. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus
aiheuttaa tai voi todennäköisesti aiheuttaa
merkittäviä haittavaikutuksia rekisteröidyn 
yksityisyydelle ja kun haittojen 
minimoiminen edellyttää rekisteröityjen 
toimia, rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, 
ellei se ole kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli 
tiedon välittäminen rekisteröidyille voi 
haitata henkilötietojen tietoturvaa tai 
rekisteröityjen yksityisyyttä entisestään, 
rekisterinpitäjä voi valvontaviranomaista 
kuultuaan viivyttää tiedon välittämistä 
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rekisteröidyille siihen asti, kunnes tämä 
riski on ohi.

Or. en

Tarkistus 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle, yksityisyydelle,
oikeuksille tai oikeutetuille eduille, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos 
se voi vahingoittaa henkilön mainetta.

Or. en

Perustelu

Lainaus teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta.

Tarkistus 2000
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos 
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, 
että se on toteuttanut asianmukaiset 
tekniset suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne eivät 
ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, 
joilla ei ole lupaa päästä tietoihin.

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos
tietoturvaloukkaus ei ole aiheuttanut 
merkittävää haittaa kansalaisille tai jos 
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, 
että se on toteuttanut asianmukaiset 
tekniset suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne eivät 
ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä 
tai käytettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin, tai ne näkyvät heille salanimellä.

Or. en

Tarkistus 2001
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos 
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, 
että se on toteuttanut asianmukaiset 
tekniset suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne
eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin.

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos 
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, 
että se on toteuttanut asianmukaiset 
tekniset suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden tarkoituksena on 
muuttaa tiedot sellaiseen muotoon, että ne 
eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin, ottaen huomioon tietojen 
luonne, uusin tekniikka ja kustannukset.
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Or. en

Tarkistus 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, 
että se on toteuttanut asianmukaiset 
tekniset suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne eivät 
ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, 
joilla ei ole lupaa päästä tietoihin.

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
ilmoittamista rekisteröidylle voidaan 
viivyttää vain, jos tiedottaminen voisi 
johtaa tietojen entistä laajempaan 
leviämiseen ja sen edellytyksenä on, että
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, 
että se on toteuttanut asianmukaiset 
tekniset suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne eivät 
ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, 
joilla ei ole lupaa päästä tietoihin.

Or. en

Perustelu

Suojatoimenpiteiden toteuttamisesta huolimatta rekisteröidyn pitäisi saada tietää, että hänen 
henkilötietonsa saattavat olla vaarassa.

Tarkistus 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos 

3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos 
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rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä 
tavalla, että se on toteuttanut 
asianmukaiset tekniset suojatoimenpiteet ja 
että kyseisiä toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne eivät 
ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, 
joilla ei ole lupaa päästä tietoihin.

tietosuojaloukkaus ei ole aiheuttanut 
merkittävää haittaa ja rekisterinpitäjä on 
toteuttanut asianmukaiset tekniset 
suojatoimenpiteet ja että kyseisiä 
toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne eivät 
ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä 
tai käytettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin, tai ne näkyvät heille salanimellä.

Or. en

Perustelu

Lainaus teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos ehdotettujen teknisten 
toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
tapahtuu toinen tietosuojaloukkaus, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä aina 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröidylle ei anneta ilmoitusta 



AM\929511FI.doc 91/138 PE506.166v03-00

FI

tapauksissa, joissa ilmoituksen antaminen 
voisi selvästi haitata käynnissä olevia 
tutkimuksia tai estää turvallisuusvajeen 
ratkaisemisen tai viivästyttää sen 
ratkaisemista. Unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä voidaan antaa näitä 
tapauksia koskevia säädöksiä, joiden on 
kuitenkin pyrittävä yleisen edun 
turvaamiseen ja noudatettava 
tietosuojalainsäädännön pääasiallista 
sisältöä.

Or. es

Perustelu

On säädettävä jonkinlainen turvamekanismi sellaisia tapauksia varten, joissa ilmoituksen 
antaminen rekisteröidylle tai joillekin rekisteröidyistä voi haitata turvallisuusvajeen 
tutkimista ja/tai ratkaisemista.

Tarkistus 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tässä komissiolle siirrettävä valta ylittää delegoitujen säädösten antamiseen oikeuttavat 
valtuudet, minkä vuoksi ei ole tarpeen määrittää tarkemmin 32 artiklassa tarkoitettuja 
tapauksia, joiden oikea tulkinta on vahvistettava valvontajärjestelmän avulla ja viime kädessä 
tuomioistuimissa.
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Tarkistus 2007
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2008
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2009
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

5. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin kriteerit ja 
vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

Or. en

Tarkistus 2010
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen 
sovellettavat menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2011
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissiolla on oltava valta antaa 86 
artiklan mukaan delegoituja säädöksiä 
voidakseen vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jolla kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä Euroopan parlamentin täysipainoisen osallistumisen varmistamiseksi 
päätöksentekomenettelyssä.

Tarkistus 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt ottaen erityisesti huomioon 
tapaukset, joissa tietoturvaloukkauksen 
kohteena olevien henkilöiden lukumäärä 
on suuri. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 2013
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2014
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
IV luku – 3 jakso– otsikko

Komission teksti Tarkistus

TIETOSUOJAA KOSKEVA 
VAIKUTUSTENARVIOINTI JA 
ENNAKKOHYVÄKSYNTÄ

TIETOSUOJAN ELINKAAREN 
HALLINTA

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjien pitäisi panostaa henkilötietojen tietosuojaan tietojen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa tietojen keräämisestä käsittelyyn ja poistamiseen asti investoimalla alusta pitäen 
kestävään tietojen hallintakehykseen ja seuraamalla sen noudattamista kattavan 
valvontamekanismin avulla. Katso myös johdanto-osan 71 a, 71 b, 71 c ja 74 a kappale.

Tarkistus 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

ilmoittaminen muille järjestöille
Rekisterinpitäjä, joka ilmoittaa 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
rekisteröidylle 32 artiklan mukaisesti, voi 
esittää ilmoituksen henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta toiselle 
organisaatiolle, valtion elimelle tai sen 
yksikölle, jos kyseinen organisaatio, 
valtion elin tai sen yksikkö voi 
mahdollisesti vähentää riskiä siitä 
aiheutuvista vahingoista tai lieventää 
näitä vahinkoja. Tällaiset ilmoitukset 
voidaan tehdä ilmoittamatta asiasta 
rekisteröidylle, jos tiedot välitetään 
ainoastaan, jotta vähennetään riskiä 
rekisteröidylle aiheutuvasta vahingosta, 
joka voi johtua tietoturvaloukkauksesta, 
tai lievennetään näitä vahinkoja.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa muut organisaatiot tai valtion elimet voivat auttaa vähentämään 
vahinkoja, joita rekisteröidylle voi aiheutua henkilötietojen tietoturvaloukkauksen vuoksi, jos 
niille ilmoitetaan loukkauksesta ja siihen liittyvistä olosuhteista.

Amendment 2016
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Tietosuojaa koskeva riskianalyysi

1. Rekisterinpitäjän on laadittava 
tietojenkäsittelytoimia koskeva
riskianalyysi arvioidakseen liittyykö 
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toimiin vähintään kaksi 5 artiklan 
b kohdan 1–10 alakohdassa tarkoitetuista 
riskitekijöistä.
2. Mikäli toimiin liittyy vähintään kaksi 
5 artiklan b kohdan 1–10 alakohdassa 
tarkoitetuista riskitekijöistä, 
rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
laadittava 33 artiklan mukaisesti 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.
3. Mikäli toimiin liittyy vähemmän kuin 
kaksi 5 artiklan b kohdan 1–
10 alakohdassa tarkoitetuista 
riskitekijöistä, riskianalyysi ja sen 
havainnot dokumentoidaan.
4. Riskianalyysi tarkistetaan viimeistään 
vuoden kuluttua tai välittömästi, jos 
tietojenkäsittelytoimien luonne, laajuus 
tai tarkoitus muuttuu merkittävästi.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjien pitäisi panostaa henkilötietojen tietosuojaan tietojen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa tietojen keräämisestä käsittelyyn ja poistamiseen asti investoimalla alusta pitäen 
kestävään tietojen hallintakehykseen ja seuraamalla sen noudattamista kattavan 
valvontamekanismin avulla. Katso myös johdanto-osan 71 a, 71 b, 71 c ja 74 a kappale.

Tarkistus 2017
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten 
vuoksi rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien kannalta erityisiä riskejä, 
rekisterinpitäjän tai tämän lukuun toimivan 
henkilötietojen käsittelijän on laadittava 
arvio suunniteltujen käsittelytoimien 

1. Jos 32 a artiklan 2 kohdassa sitä 
edellytetään, rekisterinpitäjän tai tämän 
lukuun toimivan henkilötietojen käsittelijän 
on laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
henkilötietojen suojalle.
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vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

Or. en

Perustelu

Vaikutustenarvioinnin laatimisen tulisi olla pakollista vain, jos riskianalyysin tulokset 
edellyttävät sitä.

Tarkistus 2018
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
on laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
henkilötietojen suojalle. Yksi arvio riittää, 
jotta voidaan puuttua 
tietojenkäsittelytoimiin, jotka aiheuttavat 
tämänkaltaisia riskejä.

Or. en

Tarkistus 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai, jos rekisterinpitäjän organisaatioon ei 
kuulu tietosuojavastaavaa tai jos 
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suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

rekisterinpitäjä ei ole hankkinut erittäin 
riskialttiiseen tietojenkäsittelyyn liittyvää 
voimassaolevaa sertifiointia, tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
henkilötietojen suojalle.

Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa otetaan käyttöön tekijä, joka lisää merkittävästi kaikkien 
tietojenkäsittelytoimien hallintaan liittyvää byrokratiaa, etenkin kun otetaan huomioon, että 
suuri osa toimijoista, jotka velvoitetaan laatimaan tällaisia arvioita, ovat tietynkokoisia 
yrityksiä, joilla on käytössään tietosuojavastaava.

Tarkistus 2020
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
on laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
henkilötietojen suojalle.

Vaikutustenarviointia ei vaadita, jos
a) käsittely on lakisääteinen velvollisuus; 
tai
b) rekisteröity on antanut 
suostumuksensa; tai
c) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tai 38a 
artiklaa sovelletaan.

Or. en
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Tarkistus 2021
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin voi 
todennäköisesti liittyä niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta suuria riskejä, rekisterinpitäjän on 
laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, 
erityisesti heidän oikeudelleen 
yksityisyyteen.

Or. en

Perustelu

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

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

Tarkistus 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
on laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
henkilötietojen suojalle. Yksi arvio riittää, 
jotta voidaan puuttua 
tietojenkäsittelytoimiin, jotka aiheuttavat 
tämänkaltaisia riskejä.

Or. en

Perustelu

Uutta yksityisyyttä koskevaa vaikutustenarviointia olisi edellytettävä ainoastaan silloin, kun 
menettely tai hanke aiheuttaa yksityisyydelle huomattavasti enemmän uudenlaisia riskejä, 
joita ei ole aikaisemmin arvioitu. Kun tämänkaltaisesta menettelystä tai hankkeesta on tehty 
aiemmin yksityisyyttä koskeva vaikutustenarviointi, ainoastaan menettelyn tai hankkeen uusia 
tai toisenlaisia näkökohtia pitäisi arvioida uudelleen.

Tarkistus 2023
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle. Yksi 
arvio riittää, jotta voidaan puuttua 
tietojenkäsittelytoimiin, jotka aiheuttavat 
tämänkaltaisia riskejä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 2024
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta suuria riskejä tai jos 
tietosuojaviranomainen toteaa tietosuojaa 
koskeva vaikutustenarvioinnin 
tarpeelliseksi, rekisterinpitäjän on 
laadittava arvio suunniteltujen 
käsittelytoimien vaikutuksista 
henkilötietojen suojalle.

Or. en

Tarkistus 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava arvio 
suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

1. Jos tietojenkäsittelytoimiin liittyy niiden 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta erityisiä riskejä, rekisterinpitäjän 
tai tämän lukuun toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on laadittava yksityiskohtainen
arvio suunniteltujen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

Or. en
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Tarkistus 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pk-yritysten on tehtävä 
vaikutustenarviointi vasta kolmen vuoden 
kuluttua niiden mukaan ottamisesta, jos 
tietojenkäsittelyn katsotaan kuuluvan 
yrityksen ydintoimintaan. Tässä 
tapauksessa tietojenkäsittelyyn liittyvä 
myynti tai siitä saadut tulot muodostavat 
50 prosenttia pk-yrityksen tuloista.

Or. en

Perustelu

Tutkimukset osoittavat, että suurin osa pk-yrityksistä epäonnistuu ensimmäisen kolmen 
toimintavuotensa aikana. Kun tällainen ajanjakso sallitaan ennen kuin on tehtävä 
vaikutustenarviointi, kaikille yrityksille annetaan mahdollisuus menestyä ennen kuin 
aiheutetaan tarpeettomia kustannuksia.

Tarkistus 2027
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä vaatimusta ei sovelleta:
a) mikro- ja pk-yrityksiin, jotka 
käsittelevät henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona;
b) mihinkään mikro- ja pk-yrityksiin 
kolmen ensimmäisen vuoden aikana 
yrityksen perustamisesta.

Or. en
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Perustelu

Pk-yrityksille on suotava poikkeuksia liiallisen rasituksen välttämiseksi.

Tarkistus 2028
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
riskejä voi liittyä erityisesti seuraaviin 
käsittelytoimiin:

Poistetaan.

a) luonnollisen henkilön 
henkilökohtaisten ominaisuuksien 
järjestelmällinen ja kattava arviointi 
hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä tavalla;
b) sukupuolielämää, terveyttä, rotua ja 
etnistä alkuperää tai terveydenhoidon 
antamista, epidemiologisia tutkimuksia tai 
mielisairauksia tai tartuntatauteja 
koskevia selvityksiä koskevien tietojen
käsittely, jos tarkoituksena on toteuttaa 
tiettyjä yksilöitä koskevia toimenpiteitä tai 
tehdä heitä koskevia päätöksiä suuressa 
mittakaavassa;
c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;
d) lapsia tai geneettisiä tai biometrisiä 
tietoja koskevien henkilötietojen käsittely 
suuren mittakaavan 
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rekisteröintijärjestelmissä;
e) muut käsittelytoimet, joita varten 
vaaditaan valvontaviranomaisen 
kuulemista 34 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Siirretään 5 b artiklaan (uusi).

Tarkistus 2029
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä
riskejä voi liittyä erityisesti seuraaviin 
käsittelytoimiin:

2. Edellä 1 kohdassa mainittuja suuria
riskejä voi liittyä todennäköisesti
seuraaviin käsittelytoimiin:

Or. en

Tarkistus 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollisen henkilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava
arviointi hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle

a) luonnollisen henkilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava 
arviointi hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat haitallisia oikeusvaikutuksia 
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oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä tavalla;

rekisteröidyn yksityisyydelle;

Or. en

Tarkistus 2031
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollisen henkilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava 
arviointi hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä tavalla;

a) 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 
21 artiklassa säädettyjä poikkeuksia 
noudattaen luonnollisen henkilön 
henkilökohtaisten ominaisuuksien 
järjestelmällinen ja kattava arviointi hänen 
taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, 
terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä kielteisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 2032
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollisen henkilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava 
arviointi hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 

a) 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
säädetyt poikkeukset ja 21 artiklassa 
säädetyt rajoitukset huomioon ottaen
luonnollisen henkilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava 
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käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä tavalla;

arviointi hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä tai luotettavuutensa
analysoimista tai ennakoimista varten 
yksinomaan automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
päätösten tekemistä varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat 
rekisteröidyn perusoikeuksiin haitallisesti
merkittävällä kielteisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sukupuolielämää, terveyttä, rotua ja 
etnistä alkuperää tai terveydenhoidon 
antamista, epidemiologisia tutkimuksia tai 
mielisairauksia tai tartuntatauteja koskevia 
selvityksiä koskevien tietojen käsittely, jos 
tarkoituksena on toteuttaa tiettyjä yksilöitä 
koskevia toimenpiteitä tai tehdä heitä 
koskevia päätöksiä suuressa mittakaavassa;

b) sukupuolielämää, terveyttä, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollista vakaumusta, 
rikostuomioita, rotua ja etnistä alkuperää 
tai terveydenhoidon antamista, 
epidemiologisia tutkimuksia tai 
mielisairauksia tai tartuntatauteja koskevia 
selvityksiä koskevien tietojen käsittely, jos 
tarkoituksena on toteuttaa tiettyjä yksilöitä 
koskevia toimenpiteitä tai tehdä heitä 
koskevia päätöksiä suuressa mittakaavassa;

Or. en

Tarkistus 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sukupuolielämää, terveyttä, rotua ja b) sukupuolielämää, terveyttä, rotua ja 
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etnistä alkuperää tai terveydenhoidon
antamista, epidemiologisia tutkimuksia tai 
mielisairauksia tai tartuntatauteja koskevia 
selvityksiä koskevien tietojen käsittely, jos 
tarkoituksena on toteuttaa tiettyjä yksilöitä 
koskevia toimenpiteitä tai tehdä heitä 
koskevia päätöksiä suuressa 
mittakaavassa;

etnistä alkuperää, sosioekonomista asemaa
tai terveydenhoidon antamista, 
epidemiologisia tutkimuksia tai 
mielisairauksia tai tartuntatauteja koskevia 
selvityksiä koskevien tietojen käsittely, jos 
tarkoituksena on toteuttaa tiettyjä yksilöitä 
koskevia toimenpiteitä tai tehdä heitä 
koskevia päätöksiä;

Or. en

Tarkistus 2035
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Julkisten valtateiden ja muiden yleisölle avointen alueiden videovalvonta on yleisesti 
hyväksytty ja tehokas tapa suojella muiden oikeuksia ja vapauksia. Tämän menetelmän 
käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa sitomalla videovalvonta tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin lopputulokseen.

Tarkistus 2036
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 

Poistetaan.
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mittakaavassa;

Or. en

Tarkistus 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2038
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
mukaan lukien käyttäen erityisiä 
tekniikoita, kuten kasvontunnistusta, tai 
suuren yleisön kohtuullisten odotusten 
laiminlyönti;

Or. en

Tarkistus 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) tai muita 
valvontalaitteita;

Or. en

Tarkistus 2040
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;

c) yleisölle avoimien alueiden 
automaattinen valvonta suuressa 
mittakaavassa;

Or. en

Perustelu

Sanamuodon pitää olla neutraali käytettävän teknologian osalta.

Tarkistus 2041
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lapsia tai geneettisiä tai biometrisiä 
tietoja koskevien henkilötietojen käsittely 
suuren mittakaavan 
rekisteröintijärjestelmissä;

d) 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
erityisten tietoryhmien, sijaintitietojen, 
biometristen tietojen tai lapsia koskevien 
tietojen käsittely;

Or. en
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Tarkistus 2042
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) muut käsittelytoimet, joita varten 
vaaditaan valvontaviranomaisen 
kuulemista 34 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2043
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valvontaviranomaisen on laadittava 
ja julkaistava luettelo käsittelytyypeistä, 
joiden kohdalla tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatiminen on 
suositeltavaa. Valvontaviranomaisen on 
toimitettava tällaiset luettelot Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Perustelu

Julkinen luettelo auttaisi rekisterinpitäjiä määrittämään, onko tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatiminen suositeltavaa sillä edellytyksellä, että suositus ei ole sitova.

Tarkistus 2044
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta liittyvistä riskeistä, toimet joiden 
avulla riskeihin on tarkoitus puuttua, 
sekä takeet, suojatoimenpiteet ja keinot, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja 
ja osoitetaan, että tätä asetusta on 
noudatettu, ottaen huomioon 
rekisteröityjen ja muiden asianomaisten 
oikeudet ja oikeutetut edut.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2045
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta
liittyvistä riskeistä, toimet joiden avulla 
riskeihin on tarkoitus puuttua, sekä takeet, 
suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja ja 
osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

3. Arvioinnissa on huomioitava 
henkilötietojen koko elinkaaren hallinta 
tietojen keräämisestä niiden poistamiseen. 
Sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista;

b) yksityiskohtainen erittely 
käsittelytilanteista 5 a artiklan 1–
8 kohdan mukaisesti;
c) luettelo henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksista ja rekisterinpitäjän 



AM\929511FI.doc 113/138 PE506.166v03-00

FI

oikeutetuista eduista;
d) arvio rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin liittyvistä riskeistä 5 b artiklan 
1–10 kohdan mukaisesti;
e) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
niihin liittyvistä tietoryhmistä;
f) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;
g) kattava tietoinventaario, josta ilmenee 
minkä tyyppisiä tietoja on tallennettu, 
mihin ja miten ne on tallennettu sekä se, 
mistä syystä tietojen säilyttäminen on 
ehdottoman tärkeää 
loppukäyttäjäominaisuudelle;
h) selitys siitä, mitä 23 artiklan mukaisia 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan käytänteitä on toteutettu;
i) luettelo henkilötietojen vastaanottajista 
tai vastaanottajien ryhmistä, mukaan 
lukien ne rekisterinpitäjät, joille 
henkilötietoja luovutetaan niiden 
oikeutettujen etujen vuoksi;
j) tarvittaessa luettelo ennakoitavissa 
olevista henkilötietojen siirroista 
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;
k) toimet joiden avulla riskeihin on 
tarkoitus puuttua, sekä takeet, 
suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja ja 
osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

Tähän on siirretty osia 28 artiklasta. Rekisterinpitäjien pitäisi panostaa henkilötietojen 
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tietosuojaan tietojen elinkaaren kaikissa vaiheissa tietojen keräämisestä käsittelyyn ja 
poistamiseen asti investoimalla alusta pitäen kestävään tietojen hallintakehykseen ja 
seuraamalla sen noudattamista kattavan valvontamekanismin avulla. Katso myös johdanto-
osan 71 b ja 71 c kappale.

Tarkistus 2046
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta liittyvistä riskeistä, toimet joiden 
avulla riskeihin on tarkoitus puuttua, 
sekä takeet, suojatoimenpiteet ja keinot, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja 
ja osoitetaan, että tätä asetusta on 
noudatettu, ottaen huomioon 
rekisteröityjen ja muiden asianomaisten 
oikeudet ja oikeutetut edut.

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvioitava 
todennäköisyys, jolla käsittelytoimet 
voivat aiheuttaa haittaa rekisteröityjen tai 
muiden henkilöiden perusoikeuksille ja 
vapauksille, sekä tällaisten haittojen 
vakavuus ja selitettävä toimenpiteet, joilla 
rekisterinpitäjä aikoo lieventää haitan 
todennäköisyyttä tai vakavuutta, mukaan 
lukien suojatoimet sekä muut takeet ja 
mekanismit, jotka rekisterinpitäjä aikoo 
toteuttaa taatakseen henkilötietojen 
suojan tämän asetuksen mukaisesti, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

Tämä on parempi lähestymistapa.

Tarkistus 2047
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
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yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
liittyvistä riskeistä, toimet joiden avulla 
riskeihin on tarkoitus puuttua, sekä takeet, 
suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja ja 
osoitetaan, että tätä asetusta on 
noudatettu, ottaen huomioon 
rekisteröityjen ja muiden asianomaisten 
oikeudet ja oikeutetut edut.

yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
liittyvistä riskeistä, toimet joiden avulla 
riskeihin on tarkoitus puuttua, sekä takeet, 
suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja, ottaen 
huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Tarkistus 2048
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
liittyvistä riskeistä, toimet joiden avulla 
riskeihin on tarkoitus puuttua, sekä takeet, 
suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja ja 
osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
kuvaus

a) suunnitelluista käsittelytoimista sekä 
niiden välttämättömyydestä ja 
suhteellisuudesta tarkoitukseen nähden;
b) arvio niihin rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien kannalta liittyvistä riskeistä;
c) toimet joiden avulla riskeihin on 
tarkoitus puuttua ja käsiteltävien 
henkilötietojen määrää minimoida;
d) takeet, suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja, 
salanimien käyttö mukaan lukien, ja 
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osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Tarkistus 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
liittyvistä riskeistä, toimet joiden avulla 
riskeihin on tarkoitus puuttua, sekä takeet, 
suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja ja 
osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
järjestelmällinen ja yksityiskohtainen 
kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista, 
arvio niihin rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien kannalta liittyvistä riskeistä, 
toimet joiden avulla riskeihin on tarkoitus 
puuttua, sekä takeet, suojatoimenpiteet ja 
keinot, joilla varmistetaan henkilötietojen 
suoja ja osoitetaan, että tätä asetusta on 
noudatettu, ottaen huomioon 
rekisteröityjen ja muiden asianomaisten 
oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Tarkistus 2050
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on nimittänyt 
tietosuojavastaavan tai tietosuojasta 
vastaavan organisaation, tämän pitäisi 
osallistua vaikutustenarvioinnin 
laatimiseen.
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Or. en

Tarkistus 2051
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käytännössä mahdotonta eikä täytäntöönpanokelpoista.

Tarkistus 2052
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2054
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2057
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 

Poistetaan.
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suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista.

Or. en

Tarkistus 2059
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen 
tai julkishallinnon elin ja käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen 
arvioinnin ennen käsittelytoimien 
aloittamista.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 2060
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen 
tai julkishallinnon elin ja käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen 
arvioinnin ennen käsittelytoimien 
aloittamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsittelytoimet, joihin liittyy tiettyjä riskitekijöitä, edellyttävät poikkeuksetta 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarvioinnin laatimista. Vaikutustenarvioinnit ovat 
tietosuojapuitteiden välttämätön ydin, sillä niiden ansiosta yritykset ovat alusta lähtien 
tietoisia tietojenkäsittelytoimiensa kaikista mahdollisista seurauksista. Perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin laatiminen voi vähentää tietosuojaloukkausten ja yksityisyyttä 
loukkaavien toimien todennäköisyyttä merkittävästi.

Tarkistus 2061
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
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tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin tai kansallisella lainsäädännöllä 
tai kansallisella lainsäädännöllä, 1–4 
kohtaa ei sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot 
katsovat tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen 
arvioinnin ennen käsittelytoimien 
aloittamista.

Or. en

Tarkistus 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
muu yleistä etua koskevaa tehtävää 
hoitava elin ja käsittely perustuu 6 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
lakisääteiseen velvollisuuteen, jonka 
yhteydessä vahvistetaan käsittelytoimia 
koskevat säännöt ja menettelyt ja jota 
säännellään unionin lainsäädännöllä, 1–4 
kohtaa ei sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot 
katsovat tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen 
arvioinnin ennen käsittelytoimien 
aloittamista.

Or. en

Tarkistus 2063
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta



AM\929511FI.doc 123/138 PE506.166v03-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin tai julkisen palvelun 
tehtäviä suorittava viranomainen tai elin
ja käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

Or. fr

Perustelu

Toisinaan julkisen palvelun tehtäviä suorittavat yksityiset tai puolijulkiset elimet. Tällä 
tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon nämä tapaukset.

Tarkistus 2064
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä tai jäsenvaltion
lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei sovelleta, 
paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

Or. en
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Perustelu

Ei ole perusteltua syytä sille, että jäsenvaltioiden julkishallinnon viranomaisten pitäisi 
pidättäytyä tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien laatimisesta vain, kun kyse on 
unionin lainsäädännöllä säädellyistä käsittelytoimista.

Tarkistus 2065
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä tai jäsenvaltion
lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei sovelleta, 
paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

Or. en

Tarkistus 2066
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Arviointi on dokumentoitava ja siinä 
on asetettava aikataulu säännöllisille 
33 a artiklan 1 kohdan mukaisille 
tietosuojan noudattamisen arvioinneille.

Or. en
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Perustelu

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

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

Tarkistus 2067
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Arviointi on päivitettävä ilman 
aiheetonta viivytystä, jos 33 a artiklassa 
tarkoitetun tietosuojan noudattamisen 
arvioinnin tulokset tuovat esiin 
epäjohdonmukaisuuksia.

Or. en

Perustelu

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 2068
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä arviointi 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 2069
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2070
Sari Essayah
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä asiassa ei tarvita säädösvallan siirtämistä.

Tarkistus 2071
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 

Poistetaan.
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toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 2072
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2073
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 

Poistetaan.
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3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua syytä, miksi komissio tarvitsisi delegoituja säädöksiä tai 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun 33 artikla ei säätele riittävästi riskien luonnetta, vaikka tämä 
on varsin helposti toteutettavissa.

Tarkistus 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Delegoiduille säädöksille ei ole tässä tapauksessa perusteita, koska niissä säädettäisiin 
olennaisesti asetukseen sisältyvistä seikoista.
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Tarkistus 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2076
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 

Poistetaan.
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toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 2077
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2078
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 

Poistetaan.
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3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 2079
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

6. Komission on kannustettava erityisesti 
Euroopan tasolla yhteisten kriteereiden 
laatimista käsittelytoimien riskitason 
määrittämistä varten sekä yksityisyyden 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten 
ottaen huomioon eri alojen erityispiirteet, 
rekisterinpitäjän koon, tietojen luonteen, 
käsittelyn seuraukset rekisteröidyille sekä 
käsittelytoimien luonteen.

Or. en

Perustelu

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 2080
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 3 
artiklassa tarkoitettua arviointia koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien arvioinnin 
laajennettavuutta, todentamista ja 
tarkastamista koskevat edellytykset. Tässä 
yhteydessä komissio harkitsee erityisten 
toimenpiteiden toteuttamista 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi.

6. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien arvioinnin 
laajennettavuutta, todentamista ja 
tarkastamista koskevat edellytykset ja 
menettelyt. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 2081
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 

Poistetaan.
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artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2082
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2083
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2084
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua syytä, miksi komissio tarvitsisi delegoituja säädöksiä tai 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun 33 artikla ei säätele riittävästi riskien luonnetta, vaikka tämä 
on varsin helposti toteutettavissa.

Amendment 2085
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2087
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2088
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 

Poistetaan.
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arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2089
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

7. Euroopan tietosuojaneuvosto voi 
yhdessä valvontaviranomaisen kanssa 
täsmentää standardit ja menettelyt ja ohjeet
3 artiklassa tarkoitetun arvioinnin 
toteuttamista, todentamista ja tarkastamista 
varten. 

Or. en

Tarkistus 2090
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Tietosuojan noudattamisen arviointi

1. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
laadittava noudattamisen arviointi 
vähintään kahden vuoden kuluttua 
33 artiklan 1 kohdan mukaisen 
vaikutustenarvioinnin laatimisesta. 
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Noudattamisen arvioinnissa on 
osoitettava, että henkilötietojen käsittely 
tapahtuu tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti. Lisäksi 
siinä on osoitettava rekisterinpitäjän kyky 
noudattaa rekisteröityjen itsenäisiä 
päätöksiä 23 a artiklan mukaisesti.
2. Noudattamisen arviointi on laadittava 
säännöllisesti vähintään joka toinen vuosi 
tai välittömästi, jos käsittelytoimiin 
liittyvät erityiset riskit muuttuvat.
3. Jos noudattamisen arvioinnin tulokset 
osoittavat noudattamisessa olevan 
epäjohdonmukaisuuksia, noudattamisen 
arvioinnissa on annettava suosituksia 
täysimääräisen noudattamisen 
saavuttamiseksi.
4. Noudattamisen arviointi ja sen 
suositukset dokumentoidaan. 
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä noudattamisen arviointi 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjien pitäisi panostaa henkilötietojen tietosuojaan tietojen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa tietojen keräämisestä käsittelyyn ja poistamiseen asti investoimalla alusta pitäen 
kestävään tietojen hallintakehykseen ja seuraamalla sen noudattamista kattavan 
valvontamekanismin avulla. Katso myös johdanto-osan 71 a, 71 b, 71 c ja 74 a kappale.


