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Tarkistus 2091
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ennakkohyväksyntä ja
ennakkokuuleminen

Ennakkokuuleminen

Or. en

Tarkistus 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ennakkohyväksyntä ja
ennakkokuuleminen

Ennakkokuuleminen

Or. en

Tarkistus 2093
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 

Poistetaan.
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ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en

Perustelu

Kuten johdanto-osan 70 kappaleessa todetaan, yleinen velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen 
käsittelystä valvontaviranomaisille aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista rasitusta, eikä sitä 
pitäisi korvata vastaavalla velvollisuudella. Rekisterinpitäjien olisi pikemminkin 
osallistuttava kuulemisiin ja tehtävä yksityiskohtaisia vaikutustenarviointeja, jotka on 
toimitettava vain valvontaviranomaisen pyynnöstä.

Tarkistus 2094
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 

Poistetaan.
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sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en

Tarkistus 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2096
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2097
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 

Poistetaan.
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käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole hyödyllinen lisäys asetuksen vaatimuksiin.

Tarkistus 2098
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä V luvun tai jonkin 
muun tämän asetuksen säännöksen 
mukaisesti sen varmistamiseksi, että 
suunniteltu käsittely on tämän asetuksen 
mukaista ja erityisesti siitä rekisteröidyille 
mahdollisesti aiheutuvien riskien 
lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en
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Perustelu

Selvitys siitä, että ennakkohyväksyntää tarvitaan vain tiettyihin kolmansiin maihin 
suoritettaviin tiedonsiirtoihin tai siinä tapauksessa, että joissakin muissa säännöksissä niin 
vaaditaan. Alkuperäinen teksti voidaan lukea niin, että kaikkeen tiedonsiirtoon tarvitaan 
ennakkohyväksyntä.

Tarkistus 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän, joka ei ole sisällyttänyt 
organisaatioonsa tietosuojavastaavaa tai 
hankkinut riittävää ja voimassa olevaa 
sertifiointia, on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle

Or. es

Perustelu

Tässä 1 kohdassa tarkasteltavia kysymyksiä olisi käsiteltävä henkilötietojen kansainvälisten 
siirtojen osalta.
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Tarkistus 2100
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei 
anna asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle 44 artiklassa 
säädettyjen poikkeusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 2101
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 

1. Rekisterinpitäjän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
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riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en

Tarkistus 2102
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

1. Jos vaikutustenarviointi on tehty 
33 artiklan mukaisesti, rekisterinpitäjän 
on kuultava valvontaviranomaista tämän 
artiklan mukaisesti, jos rekisterinpitäjä 
katsoo vaikutustenarvioinnissa 
suunnitelluista henkilötietojen suojelun 
varmistamista koskevista toimista 
huolimatta, että on todennäköistä, että 
suunniteltu käsittely aiheuttaisi vakavaa 
haittaa rekisteröityjen perusoikeuksille ja 
-vapauksille.

Or. en

Perustelu

On tapauksia, joissa tietyn käsittelytoimen riskit ovat niin suuria, että rekisterinpitäjän olisi
kuultava valvontaviranomaista, ennen kuin päättää toteuttaako toimen. Jos tietosuojaa 
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koskeva vaikutustenarviointi on tehty, se olisi otettava huomioon.

Tarkistus 2103
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää lailla 
ennakkohyväksynnästä henkilötietojen 
käsittelylle sellaisten julkisten tai 
yksityisten laitosten osalta, jotka 
suorittavat yleishyödyllistä tehtävää, joka 
liittyy esimerkiksi sosiaaliturvaan tai 
kansanterveyteen, jotta vältetään 
käsittelyt, jotka haittaavat vakavasti 
rekisteröidyn perusoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 2104
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arviointia tehdessään 
rekisterinpitäjän on otettava huomioon 
seuraavat tekijät: suunnitellun käsittelyn 
luonne, laajuus ja tarkoitukset; 
vaikutustenarvioinnissa suunnitellut 
toimet kyseisten riskien torjumiseksi; 
uusin tekniikka ja 
toteuttamiskustannukset.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen pitäisi auttaa rekisterinpitäjiä näiden arvioidessa vaaditaanko 
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ennakkokuulemista.

Tarkistus 2105
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava 
valvontaviranomaista sen 
varmistamiseksi, että suunniteltu käsittely 
on tämän asetuksen mukaista ja erityisesti 
siitä rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvien riskien lieventämiseksi, jos

Poistetaan.

a) 33 artiklassa tarkoitettu tietosuojaa 
koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin todennäköisesti liittyy 
niiden luonteen, laajuuden tai 
tarkoitusten vuoksi merkittäviä erityisiä 
riskejä; tai
b) valvontaviranomainen katsoo 
tarpeelliseksi suorittaa 
ennakkokuulemisen sellaisten 4 kohdan 
mukaisesti määriteltyjen käsittelytoimien 
osalta, joihin todennäköisesti liittyy niiden 
luonteen, laajuuden ja/tai tarkoitusten 
vuoksi rekisteröidyn vapauksien ja 
oikeuksien kannalta erityisiä riskejä.

Or. en

Tarkistus 2106
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava 
valvontaviranomaista sen 
varmistamiseksi, että suunniteltu käsittely 
on tämän asetuksen mukaista ja erityisesti 
siitä rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvien riskien lieventämiseksi, jos

Poistetaan.

a) 33 artiklassa tarkoitettu tietosuojaa 
koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin todennäköisesti liittyy 
niiden luonteen, laajuuden tai 
tarkoitusten vuoksi merkittäviä erityisiä 
riskejä; tai
b) valvontaviranomainen katsoo 
tarpeelliseksi suorittaa 
ennakkokuulemisen sellaisten 4 kohdan 
mukaisesti määriteltyjen käsittelytoimien 
osalta, joihin todennäköisesti liittyy niiden 
luonteen, laajuuden ja/tai tarkoitusten 
vuoksi rekisteröidyn vapauksien ja 
oikeuksien kannalta erityisiä riskejä.

Or. en

Tarkistus 2107
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava 
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos

2. Rekisterinpitäjän on ennen 
henkilötietojen käsittelyä kuultava 
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista, jos
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Or. en

Perustelu

Vastuu valvontaviranomaisen kuulemisesta on jaettava selvästi.

Tarkistus 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun
toimivan henkilötietojen käsittelijän on
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos

2. Rekisterinpitäjä tai tämän lukuun 
toimiva henkilötietojen käsittelijä voi
ennen henkilötietojen käsittelyä kuulla
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos

Or. en

Tarkistus 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava 
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän, joka 
ei ole sisällyttänyt organisaatioonsa 
tietosuojavastaavaa tai hankkinut 
riittävää ja voimassa olevaa sertifiointia,
on ennen henkilötietojen käsittelyä 
kuultava valvontaviranomaista sen 
varmistamiseksi, että suunniteltu käsittely 
on tämän asetuksen mukaista ja erityisesti 
siitä rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvien riskien lieventämiseksi, jos
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Or. es

Tarkistus 2110
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 33 artiklassa tarkoitettu tietosuojaa 
koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin todennäköisesti liittyy 
niiden luonteen, laajuuden tai 
tarkoitusten vuoksi merkittäviä erityisiä 
riskejä; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuten johdanto-osan 70 kappaleessa todetaan, yleinen velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen 
käsittelystä valvontaviranomaisille aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista rasitusta, eikä sitä 
pitäisi korvata vastaavalla velvollisuudella. Rekisterinpitäjien olisi pikemminkin 
osallistuttava kuulemisiin ja tehtävä yksityiskohtaisia vaikutustenarviointeja, jotka on 
toimitettava vain valvontaviranomaisen pyynnöstä.

Tarkistus 2111
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvontaviranomainen katsoo 
tarpeelliseksi suorittaa ennakkokuulemisen 
sellaisten 4 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen käsittelytoimien osalta, joihin 
todennäköisesti liittyy niiden luonteen, 
laajuuden ja/tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn vapauksien ja oikeuksien 
kannalta erityisiä riskejä.

b) valvontaviranomainen katsoo 
tarpeelliseksi suorittaa ennakkokuulemisen 
sellaisten 4 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen käsittelytoimien osalta, joihin 
todennäköisesti liittyy niiden luonteen, 
laajuuden ja/tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn vapauksien ja oikeuksien 
kannalta erityisiä riskejä; tai
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Or. en

Tarkistus 2112
Alexander Alvaro

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jos rekisterinpitäjä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei 
anna asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en

Perustelu

Siirretty tähän 34 artiklan 1 kohdasta.

Tarkistus 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jos rekisterinpitäjä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei 
anna asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Or. en
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Tarkistus 2114
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu käsittely ei ole tämän 
asetuksen mukaista, etenkin jos riskejä ei 
ole yksilöity tai lievennetty riittävästi, sen 
on kiellettävä suunniteltu käsittely ja 
esitettävä tarvittavat ehdotukset 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu käsittely ei ole tämän asetuksen 
mukaista, etenkin jos riskejä ei ole 
yksilöity tai lievennetty riittävästi, sen on 
kiellettävä suunniteltu käsittely ja 
esitettävä tarvittavat ehdotukset havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

3. Jos toimivaltainen
valvontaviranomainen määrittelee 
valtuuksiensa mukaisesti, että suunniteltu 
käsittely ei ole tämän asetuksen mukaista, 
etenkin jos riskejä ei ole yksilöity tai 
lievennetty riittävästi, sen on kiellettävä 
suunniteltu käsittely ja esitettävä tarvittavat 
ehdotukset havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Tällaiseen päätökseen on 
voitava hakea muutosta toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa ja se ei ole mahdollisesti 
täytäntöönpanokelpoinen 
muutoksenhakuvaiheessa, elleivät 
käsittelyn tulokset aiheuta välitöntä 
vakavaa vahinkoa rekisteröidyille.

Or. en
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Tarkistus 2116
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu käsittely ei ole tämän asetuksen 
mukaista, etenkin jos riskejä ei ole 
yksilöity tai lievennetty riittävästi, sen on 
kiellettävä suunniteltu käsittely ja 
esitettävä tarvittavat ehdotukset havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

3. Jos toimivaltainen
valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu käsittely ei ole tämän asetuksen 
mukaista, etenkin jos riskejä ei ole 
yksilöity tai lievennetty riittävästi, sen on 
kiellettävä suunniteltu käsittely ja 
esitettävä tarvittavat ehdotukset havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2117
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu käsittely ei ole tämän asetuksen 
mukaista, etenkin jos riskejä ei ole 
yksilöity tai lievennetty riittävästi, sen on 
kiellettävä suunniteltu käsittely ja 
esitettävä tarvittavat ehdotukset havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

3. Jos toimivaltainen
valvontaviranomainen määrittelee 
valtuuksiensa mukaisesti, että suunniteltu 
käsittely ei ole tämän asetuksen mukaista, 
etenkin jos riskejä ei ole yksilöity tai 
lievennetty riittävästi, sen on kiellettävä 
suunniteltu käsittely ja esitettävä tarvittavat 
ehdotukset havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Tällaiseen päätökseen on 
voitava hakea muutosta toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa ja se ei ole mahdollisesti 
täytäntöönpanokelpoinen 
muutoksenhakuvaiheessa, elleivät 
käsittelyn tulokset aiheuta välitöntä 
vakavaa vahinkoa rekisteröidyille.

Or. en
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Tarkistus 2118
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu käsittely ei ole tämän asetuksen 
mukaista, etenkin jos riskejä ei ole 
yksilöity tai lievennetty riittävästi, sen on 
kiellettävä suunniteltu käsittely ja 
esitettävä tarvittavat ehdotukset 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

3. Jos valvontaviranomainen katsoo, että 
suunniteltu 2 kohdassa tarkoitettu käsittely 
ei olisi tämän asetuksen mukaista, sen on
kuuden viikon kuluessa 
kuulemispyynnöstä annettava 
asianmukaiset suositukset 
rekisterinpitäjälle. Määräaikaa voidaan 
jatkaa kuukaudella ottaen huomioon 
suunnitellun käsittelyn monimutkaisuus. 
Jos sovelletaan jatkettua määräaikaa, 
rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen 
käsittelijälle on kerrottava viivästymisen 
syyt kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tämä on toimivampi menettely.

Tarkistus 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, 
joiden yhteydessä vaaditaan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu 
ennakkokuuleminen. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 
tällaiset luettelot Euroopan 

Poistetaan.
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tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 2120
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, 
joiden yhteydessä vaaditaan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu 
ennakkokuuleminen. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 
tällaiset luettelot Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2121
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, 
joiden yhteydessä vaaditaan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu 
ennakkokuuleminen. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 
tällaiset luettelot Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, joihin 
voi liittyä runsaasti erityisiä riskejä, 
tällaisissa tapauksissa käsittely on 
kiellettävä ja henkilötietojen 
käsittelijöiden on annettava 
asianmukaisia ehdotuksia tilanteen 
korjaamiseksi, kun valvontaviranomainen 
katsoo, että suunniteltu käsittely ei ole 
tämän asetuksen mukainen.

Or. en
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Tarkistus 2122
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, joiden 
yhteydessä vaaditaan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu 
ennakkokuuleminen. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 
tällaiset luettelot Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, joiden 
yhteydessä suositellaan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 
tällaiset luettelot Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Perustelu

Ennakkokuuleminen on yksi keino, jonka avulla rekisterinpitäjä voi noudattaa ehdotettua 
asetusta, mutta se ei ole ainoa. Ennakkokuulemisen ei pitäisi olla pakollista, ja 
rekisterinpitäjän olisi ensisijaisesti päätettävä toimista, jotka hän toteuttaa noudattamisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 2123
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettu luettelo 
koskee käsittelytoimia, jotka liittyvät 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille tai 
näiden käyttäytymisen seuraamiseen tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia ennen kuin 

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 2124
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettu luettelo 
koskee käsittelytoimia, jotka liittyvät 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille tai 
näiden käyttäytymisen seuraamiseen tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia ennen kuin 
se vahvistaa luettelon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2125
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettu luettelo 
koskee käsittelytoimia, jotka liittyvät 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille tai 
näiden käyttäytymisen seuraamiseen tai jos 
toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia ennen kuin 

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettu luettelo 
koskee käsittelytoimia, jotka liittyvät 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille tai 
näiden käyttäytymisen seuraamiseen tai jos 
toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, Euroopan tietosuojaneuvoston 
on annettava ohjeita, joiden avulla 
varmistetaan yhdenmukainen 
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se vahvistaa luettelon. soveltaminen ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erityiset olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisen on helpointa arvioida yksittäisiä käsittelytoimia. Euroopan 
tietosuojaneuvosto voi auttaa antamalla ohjeita ehdotetun asetuksen yhdenmukaisesta 
soveltamisesta, mutta on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioiden erityiset olosuhteet otetaan 
huomioon.

Tarkistus 2126
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle 33 artiklassa 
tarkoitettu tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja pyynnöstä muut 
tarvittavat tiedot, joiden avulla 
valvontaviranomainen voi arvioida, 
ovatko käsittelytoimet tämän asetuksen 
mukaisia, ja arvioida erityisesti riskejä 
rekisteröidyn henkilötietojen suojan 
kannalta ja tähän liittyviä takeita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2127
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen Poistetaan.
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käsittelijän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle 33 artiklassa 
tarkoitettu tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja pyynnöstä muut 
tarvittavat tiedot, joiden avulla 
valvontaviranomainen voi arvioida, 
ovatko käsittelytoimet tämän asetuksen 
mukaisia, ja arvioida erityisesti riskejä 
rekisteröidyn henkilötietojen suojan 
kannalta ja tähän liittyviä takeita.

Or. en

Tarkistus 2128
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle 33 artiklassa 
tarkoitettu tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja pyynnöstä muut 
tarvittavat tiedot, joiden avulla 
valvontaviranomainen voi arvioida, ovatko 
käsittelytoimet tämän asetuksen mukaisia, 
ja arvioida erityisesti riskejä rekisteröidyn 
henkilötietojen suojan kannalta ja tähän 
liittyviä takeita.

6. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle pyynnöstä
33 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja muut tarvittavat 
tiedot, joiden avulla valvontaviranomainen 
voi arvioida, ovatko käsittelytoimet tämän 
asetuksen mukaisia, ja arvioida erityisesti 
riskejä rekisteröidyn henkilötietojen suojan 
kannalta ja tähän liittyviä takeita.

Or. en

Perustelu

Kuten johdanto-osan 70 kappaleessa todetaan, yleinen velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen 
käsittelystä valvontaviranomaisille aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista rasitusta, eikä sitä 
pitäisi korvata vastaavalla velvollisuudella. Rekisterinpitäjien olisi pikemminkin 
osallistuttava kuulemisiin ja tehtävä yksityiskohtaisia vaikutustenarviointeja, jotka on 
toimitettava vain valvontaviranomaisen pyynnöstä.
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Tarkistus 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle 33 artiklassa 
tarkoitettu tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja pyynnöstä muut 
tarvittavat tiedot, joiden avulla 
valvontaviranomainen voi arvioida, ovatko 
käsittelytoimet tämän asetuksen mukaisia, 
ja arvioida erityisesti riskejä rekisteröidyn 
henkilötietojen suojan kannalta ja tähän 
liittyviä takeita.

6. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle pyynnöstä
33 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi ja muut tarvittavat 
tiedot, joiden avulla valvontaviranomainen 
voi arvioida, ovatko käsittelytoimet tämän 
asetuksen mukaisia, ja arvioida erityisesti 
riskejä rekisteröidyn henkilötietojen suojan 
kannalta ja tähän liittyviä takeita.

Or. en

Tarkistus 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on kuultava 
valvontaviranomaista, kun ne 
valmistelevat kansallisen parlamentin 
hyväksyntää varten lainsäädäntöä tai 
tällaiseen lainsäädäntöön perustuvaa 
toimenpidettä, jossa määritellään 
käsittelyn luonne, sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja että erityisesti 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvia 
riskejä lievennetään.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

On myönteistä, että lainsäädännöllisissä prosesseissa järjestetään kuulemisia suunniteltujen 
säädösten asianmukaisuuden ja laadukkuuden edistämiseksi. Unionin asetus ei kuitenkaan ole 
paras mahdollinen väline tällaisten jäsenvaltioiden lainsäädäntömenettelyihin vaikuttavien 
säännösten säätämistä varten.

Tarkistus 2131
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on kuultava
valvontaviranomaista, kun ne valmistelevat 
kansallisen parlamentin hyväksyntää varten 
lainsäädäntöä tai tällaiseen lainsäädäntöön 
perustuvaa toimenpidettä, jossa 
määritellään käsittelyn luonne, sen 
varmistamiseksi, että suunniteltu käsittely 
on tämän asetuksen mukaista ja että 
erityisesti rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvia riskejä lievennetään.

7. Jäsenvaltiot voivat kuulla
valvontaviranomaista, kun ne valmistelevat 
kansallisen parlamentin hyväksyntää varten 
lainsäädäntöä tai tällaiseen lainsäädäntöön 
perustuvaa toimenpidettä, jossa 
määritellään käsittelyn luonne, sen 
varmistamiseksi, että suunniteltu käsittely 
on tämän asetuksen mukaista ja että 
erityisesti rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvia riskejä lievennetään.

Or. en

Tarkistus 2132
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on kuultava 
valvontaviranomaista, kun ne valmistelevat 
kansallisen parlamentin hyväksyntää varten 
lainsäädäntöä tai tällaiseen lainsäädäntöön 
perustuvaa toimenpidettä, jossa 
määritellään käsittelyn luonne, sen 
varmistamiseksi, että suunniteltu käsittely 

7. Jäsenvaltioiden on kuultava 
valvontaviranomaista, kun ne valmistelevat 
kansallisen parlamentin hyväksyntää varten 
lainsäädäntöä tai tällaiseen lainsäädäntöön 
perustuvaa toimenpidettä, jossa 
määritellään käsittelyn luonne, sen 
osoittamiseksi, että suunniteltu käsittely on 
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on tämän asetuksen mukaista ja että 
erityisesti rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvia riskejä lievennetään.

tämän asetuksen mukaista ja että erityisesti 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvia 
riskejä lievennetään.

Or. en

Tarkistus 2133
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien 
riskien määrittämistä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2134
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien 
riskien määrittämistä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2135
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien 
riskien määrittämistä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien 
riskien määrittämistä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2137
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdan 

Poistetaan.
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a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien 
riskien määrittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 2138
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt sekä 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettua ennakkohyväksyntää ja 
-kuulemista että 6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää ilmoitusta 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joiden perusteella laaditaan
vakiolomakkeet ja -menettelyt sekä 
2 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista että 6 kohdassa 
tarkoitettua valvontaviranomaisille 
tehtävää ilmoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 2139
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja -
menettelyt sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista että 
6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää ilmoitusta 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet
sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista että 
6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää ilmoitusta 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja -
menettelyt sekä 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettua ennakkohyväksyntää ja -
kuulemista että 6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää ilmoitusta 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt sekä 2 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista että 6 kohdassa 
tarkoitettua valvontaviranomaisille 
tehtävää ilmoitusta varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2141
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt sekä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ennakkohyväksyntää ja -
kuulemista että 6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää 
ilmoitusta varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

9. Komissio voi laatia vapaaehtoiset 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
ennakkohyväksyntää varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 2142
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Tietosuojavastaavan nimittäminen Tietosuojasta vastaavan organisaation ja
tietosuojavastaavan nimittäminen

Or. en

Tarkistus 2143
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava tai hankittava riittävästi 
ulkoisia neuvoja aina kun

a) tietojenkäsittelyä suorittaa viranomainen 
tai julkishallinnon elin; tai

a) tietojenkäsittelyä suorittaa viranomainen 
tai julkishallinnon elin; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai 

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai 

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

Tietosuojavastaava voi jo olla yrityksen 
palveluksessa ja voi suorittaa tehtävänsä 
osa-aikaisesti, ja hän raportoi sille 
yrityksen, organisaation tai viranomaisen 
hallitukselle, joka kantaa lopullisen 
vastuun ja on vastuuvelvollinen.

Or. en
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Tarkistus 2144
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää nimittämään 
tietosuojavastaava, ja ne voivat vaatia 
nimittämistä tietyissä tapauksissa, joista 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

a) tietojenkäsittelyä suorittaa 
viranomainen tai julkishallinnon elin; tai
b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät 
muodostuvat sellaisista käsittelytoimista, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

Or. en

Tarkistus 2145
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vain kun

Or. en



AM\929512FI.doc 33/131 PE506.168v02-00

FI

Tarkistus 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä tietosuojasta 
vastaava organisaatio tai 
tietosuojavastaava aina kun

Or. en

Tarkistus 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä voivat nimittää 
tietosuojavastaavan aina kun

Or. es

Perustelu

Paras keino toteuttaa tämä toimenpide ei ole pakottaminen vaan asiasta tiedottaminen ja 
siihen kannustaminen. Tästä syystä tietosuojavastaavan nimittäminen ei saa olla pakollista 
vaan vapaaehtoista.

Tarkistus 2148
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
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käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

käsittelijän on nimitettävä tietosuojasta 
vastaava organisaatio tai 
tietosuojavastaava aina kun

Or. en

Tarkistus 2149
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 33 artiklan 1 kohdan tarkistus tarkoittaa myös sitä, että velvollisuutta nimittää 
tietosuojavastaava ei voida soveltaa henkilötietojen käsittelijään. Näin ollen henkilötietojen 
käsittelijä poistetaan. Henkilötietojen käsittelijä voi kuitenkin päättää nimittää 
tietosuojavastaavan.

Tarkistus 2150
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on harkittava nimittävätkö ne
tietosuojavastaavan aina kun

Or. en

Perustelu

Tietosuojavastaavaa ei tarvita kaikissa tapauksissa.
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Tarkistus 2151
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava 4 artiklan mukaisesti, 
ellei joku jo hoida kyseisiä tehtäviä, aina 
kun

Or. en

Tarkistus 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä henkilöstön
edustajien suostumuksen saatuaan 
tietosuojavastaava aina kun

Or. de

Tarkistus 2153
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä tai palkattava 
ulkopuolelta tietosuojavastaava aina kun
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Or. en

Tarkistus 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen
käsittelijän on yhdessä työntekijöiden 
edustajien kanssa nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

Or. en

Tarkistus 2155
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava aina kun

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä tietosuojan 
valvonnasta ja noudattamisesta vastaava 
tietosuojavastaava aina kun

Or. en

Tarkistus 2156
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
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käsittelijän on nimitettävä
tietosuojavastaava aina kun

käsittelijän tulisi nimittää
tietosuojavastaava aina kun

Or. pl

Tarkistus 2157
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietojenkäsittelyä suorittaa 
viranomainen tai julkishallinnon elin; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietojenkäsittelyä suorittaa 
viranomainen tai julkishallinnon elin; tai

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2159
Jan Mulder

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

Komission teksti Tarkistus

a a) 33 artiklan 2 kohdassa mainitut riskit 
eivät ole merkityksettömiä, vaikka 
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yrityksen pääasiallinen toiminta ei 
olekaan tietojenkäsittely;

Or. en

Tarkistus 2160
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2161
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Henkilöstön määrä ei ole peruste tietojenkäsittelyn tarpeellisuuden määrittelylle.

Tarkistus 2162
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2164
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 2165
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) vähintään kaksi 5 b artiklan 1–
10 kohdan riskitekijöistä toteutuu;
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Or. en

Perustelu

Artiklaa muutetaan 5 a (uusi) artiklan ja 5 b (uusi) artiklan asiayhteyden ja riskejä koskevien 
periaatteiden mukaan.

Tarkistus 2166
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys ja 
mahdollisessa 33 artiklassa tarkoitetussa 
yksityisyyttä koskevassa 
vaikutustenarvioinnissa yrityksen 
ydintoimintoihin liittyvästä käsittelystä, 
erityisesti niistä ydintoiminnoista, jotka 
luonteensa, laajuutensa tai tarkoituksensa 
takia edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä valvontaa, 
on havaittu merkittävä riski 
rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien 
osalta sekä erityisesti yksityisyyttä 
koskevan oikeuden osalta, riippumatta 
toimista, joita rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut 
riskien lievittämiseksi; kaikissa muissa 
tapauksissa tietosuojavastaavan 
nimittäminen on harkinnanvaraista;

Or. en

Perustelu

Organisaation kokoa koskeva peruste (yli 250 työntekijää) ei ole hyödyllinen, kun 
organisaatioita erotellaan tämän artiklan soveltamisalaa varten. Sen sijaan riskeihin 
perustuva lähestymistapa 35 artiklassa olisi parempi tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Näin ollen tietosuojavastaavan nimittämistä pitäisi vaatia vain silloin, kun 
ydintoimintoihin liittyvät käsittelytoimet muodostavat merkittävän riskin. Pakollinen 
tietosuojavastaavan nimittäminen on perusteltua vain tällaisissa merkittävän riskin 
omaavissa tilanteissa. Kaikissa muissa tapauksissa tietosuojavastaavan nimittämisen pitäisi 
olla harkinnanvaraista.
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Tarkistus 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 50 työntekijää; tai yritys 
käsittelee henkilötietoja pääasiallisena 
toimintanaan tai käsittelyn kohteena ovat 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erityiset 
henkilötietojen ryhmät;

Or. en

Tarkistus 2168
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 500 työntekijää; tai

Or. en

Tarkistus 2169
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa 
oikeushenkilö, jonka toiminnan kohteena 
on yli 500 henkilöä vuodessa, tai yritys, 
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jossa on vähintään 250 työntekijää, tai
käsittelyn kohteena ovat 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut erityiset 
henkilötietojen ryhmät; tai

Or. en

Tarkistus 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa 
oikeushenkilö, jonka toiminnan kohteena 
on yli 500 henkilöä vuodessa; tai

Or. en

Tarkistus 2171
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää, tai se 
kohdistuu johonkin 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista erityisistä tietoryhmistä tai 
henkilötietoihin, joiden käsittelystä voi 
aiheutua taloudellinen tai työhön liittyvä 
riski tai joiden käsittely voi vahingoittaa 
rekisteröidyn mainetta; o

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan mukaisen velvoitteen täyttämisen perusteisiin lisätään tietojen käsittelyyn 
liittyvän riskin käsite riippumatta siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä. Rekisteröidylle voi 
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aiheuta merkittävä riski sellaisten henkilötietojen käsittelystä, jotka kuuluvat erityisiin 
tietoryhmiin tai jotka voivat aiheuttaa haittaa rekisteröidyn omaisuudelle, työsuhteelle tai 
maineelle.

Tarkistus 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää;

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 50 työntekijää;

Or. de

Tarkistus 2173
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa 
oikeushenkilö, jonka toiminnan kohteena 
on yli 250 henkilöä vuodessa; tai

Or. fr

Tarkistus 2174
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää;

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 50 työntekijää;
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Or. de

Tarkistus 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tietojen kerääminen ja käsittely 
koskevat vähintään 250 rekisteröityä 
vuodessa;

Or. de

Tarkistus 2176
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät 
muodostuvat sellaisista käsittelytoimista, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artikla poistetaan 5 a (uusi) artiklan ja 5 b (uusi) artiklan asiayhteyden ja riskejä koskevien 
periaatteiden perusteella b kohdan muutoksen mukaisesti.

Tarkistus 2177
Wim van de Camp
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät 
muodostuvat sellaisista käsittelytoimista, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Organisaation kokoa koskeva peruste (yli 250 työntekijää) ei ole hyödyllinen, kun 
organisaatioita erotellaan tämän artiklan soveltamisalaa varten. Sen sijaan riskeihin 
perustuva lähestymistapa 35 artiklassa olisi parempi tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Näin ollen tietosuojavastaavan nimittämistä pitäisi vaatia vain silloin, kun 
ydintoimintoihin liittyvät käsittelytoimet muodostavat merkittävän riskin. Pakollinen 
tietosuojavastaavan nimittäminen on perusteltua vain tällaisissa merkittävän riskin 
omaavissa tilanteissa. Kaikissa muissa tapauksissa tietosuojavastaavan nimittämisen pitäisi 
olla harkinnanvaraista.

Tarkistus 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät 
muodostuvat sellaisista käsittelytoimista, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2179
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa. 
Ydintoiminnoiksi olisi määriteltävä 
toiminnot, joissa 50 prosenttia vuotuisesta 
liikevaihdosta saadaan tietojen myynnistä 
tai joissa tulot ansaitaan näiden tietojen 
käytön perusteella. Kun kyseessä on 
tietosuoja, aputoimintana pidetään 
tietojenkäsittelytoimintaa, joka ei 
muodosta yli 50 prosenttia yrityksen 
liikevaihdosta.

Or. en

Perustelu

Tämä on otettu teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa. 
Ydintoiminnoiksi olisi määriteltävä 
toiminnot, joissa 50 prosenttia vuotuisesta 



AM\929512FI.doc 47/131 PE506.168v02-00

FI

liikevaihdosta saadaan tietojen myynnistä 
tai joissa tulot ansaitaan näiden tietojen 
perusteella. Kun kyseessä on tietosuoja, 
aputoimintana pidetään 
tietojenkäsittelytoimintaa, joka ei 
muodosta yli 50 prosenttia yrityksen 
liikevaihdosta.

Or. en

Perustelu

Tietosuojavastaavien nimittämistä olisi pidettävä tarpeellisena vain, jos henkilötietojen 
käsittely kuuluu yrityksen ydintoimintoihin.

Tarkistus 2181
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
tai määränsä vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

Or. fr

Tarkistus 2182
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, joiden 
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luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

tarkoituksena on tietojen siirto tai 
anonymisoitu siirto, markkinatutkimus tai 
mielipidetiedustelu.

Or. de

Tarkistus 2183
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Harkitessaan tietosuojavastaavan 
nimittämistä rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on otettava 
huomioon tekijät kuten käsittelyn luonne, 
laajuus ja tarkoitus, käsittelystä 
aiheutuvat rekisteröityjen perusoikeuksia 
ja -vapauksia koskevat riskit, muut toimet, 
joita se ehdottaa tämän asetuksen 
noudattamiseksi ja kustannustehokkuus.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän pitäisi kantaa ensisijaisesti vastuu 
tietosuojavastaavan nimittämisestä.

Tarkistus 2184
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössä 
rekisterinpitäjille tai henkilötietojen 
käsittelijöille vaatimuksen 
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tietosuojavastaavan nimittämisestä tämän 
asetuksen tarkoituksia varten. Näin 
tehdessään jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon vähintään 1 a kohdassa 
tarkoitetut tekijät. Kaikista tällaisista 
toimista on ilmoitettava Euroopan 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava kansallisten lakiensa ja sääntelykäytäntöjensä mukaisesti päättää, 
vaativatko ne tietosuojavastaavan nimittämistä kaikissa tapauksissa vai niissä, joihin liittyy 
erityisiä riskejä.

Tarkistus 2185
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2186
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
tietosuojavastaavan.

Or. en
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Perustelu

Ei ole perusteltua rajoittaa tätä mahdollisuutta.

Tarkistus 2187
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa yritysryhmä voi nimittää 
yhteisen tietosuojavastaavan.

Or. en

Tarkistus 2188
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai
tietosuojavastaavan.

Or. en

Tarkistus 2189
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
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tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

tietosuojavastaavan.

Or. en

Tarkistus 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
tietosuojavastaavan.

Or. es

Tarkistus 2191
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
tietosuojavastaavan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 35 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 2192
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
tietosuojavastaavan.

Or. en

Tarkistus 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.
Yritysryhmä voi nimittää yhden 
tietosuojavastaavan myös yritysryhmän 
useiden jäsenten toteuttamalle yhdelle tai 
usealle käsittelytoimelle.

Or. fr

Tarkistus 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
tietosuojasta vastaavan organisaation tai
tietosuojavastaavan.

Or. en
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Tarkistus 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden 
päätietosuojavastaavan, kun on 
varmistettu, että jokaisesta toimipaikasta 
voidaan helposti ottaa yhteyttä johonkin 
tietosuojavastaavaan, joita on kuitenkin 
oltava vähintään yksi jäsenvaltiota 
kohden.

Or. de

Tarkistus 2196
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa ei sovelleta 33 ja 34 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 2197
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojasta vastaava 
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voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

organisaatio tai tietosuojavastaava voidaan 
nimittää sen useampaa yksikköä varten, 
kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojasta vastaava 
organisaatio tai tietosuojavastaava voidaan 
nimittää sen useampaa yksikköä varten, 
kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen. 
Useat viranomaiset tai julkishallinnon 
elimet voivat myös nimittää yhdessä 
tietosuojavastaavan viranomaisen tai 
julkishallinnon elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.
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Or. en

Perustelu

Vaihtoehto, jonka mukaan useat viranomaiset tai julkishallinnon elimet voivat nimittää 
yhdessä tietosuojavastaavan, on erittäin arvokas pienille ja keskisuurille viranomaisille ja 
julkishallinnon elimille. Käytännössä viranomaiset tekevät usein myös yhteistyötä 
tietojenkäsittelyn alalla.

Tarkistus 2200
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava tai 
tietosuojavastaavat voidaan nimittää sen 
useampaa yksikköä varten, kyseisen 
viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2201
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä 
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen 
organisaatiorakenne huomioon ottaen. 
Jäsenvaltiot voivat antaa erityisiä 
sääntöjä, jotka koskevat 
tietosuojavastaavan nimittämistä julkisten 
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tehtävien hoitajien ryhmille.

Or. en

Perustelu

Julkisten tehtävien hoitajien toimistot eivät yleensä vastaa kooltaan muita viranomaisia. 
Monissa tapauksissa viranomainen voi muodostua vain yhdestä toimivaltaisesta henkilöstä: 
julkisen tehtävän hoitajasta itsestään. Näin ollen jäsenvaltioilla olisi oltava ainakin 
mahdollisuus säätää yhteisen tietosuojavastaavan nimittämisestä julkisten tehtävien hoitajien 
ryhmälle (esimerkiksi ammattimaisen valvontaelimen tasolla).

Tarkistus 2202
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, tietosuojavastaava 
voidaan nimittää sen useampaa yksikköä
varten, kyseisen viranomaisen tai elimen
organisaatiorakenne huomioon ottaen.

3. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin, yksi tietosuojavastaava 
voidaan nimittää useampaa tällaista 
viranomaista tai julkishallinnon elintä
varten, niiden organisaatiorakenne ja koko 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto on selkeämpi.

Tarkistus 2203
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos rekisterinpitäjä kuuluu 
ammatilliseen elimeen tai saman 
toimialan rekisterinpitäjiä edustavaan 
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elimeen, rekisterinpitäjä voi nimittää 
tietosuojavastaavaksi henkilön, jonka 
kyseinen elin on nimittänyt tähän 
tehtävään.

Or. fr

Perustelu

Yhteisen vastuuhenkilön nimittäminen auttaa lisäämään tietoisuutta tietosuojavastaavan työn 
erityispiirteistä ja kehittämään rekisterinpitäjien tietämystä. Ehdotettu tarkistus antaa 
ammatillisille elimille mahdollisuuden nimittää yhteisiä tietosuojavastaavia jättäen kuitenkin 
kyseisille ammattilaisille vapauden päättää tämän vaihtoehdon hyödyntämisestä.

Tarkistus 2204
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojavastaavan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2205
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
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käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojavastaavan.

käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojasta vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan.

Or. en

Tarkistus 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojavastaavan.

4. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä tai rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
edustavat yhdistykset ja muut elimet voivat 
nimittää tietosuojavastaavan.

Or. es

Tarkistus 2207
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojavastaavan.

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojavastaavan tai tietosuojavastaavia.

Or. en
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Tarkistus 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos rekisterinpitäjä kuuluu 
ammatilliseen elimeen tai saman 
toimialan rekisterinpitäjiä edustavaan 
elimeen, rekisterinpitäjä voi nimittää 
tietosuojavastaavaksi henkilön, jonka 
kyseinen elin on nimittänyt tähän 
tehtävään.

Or. fr

Tarkistus 2209
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan 
käytänteitä koskeva erityisasiantuntemus 
sekä valmiudet suorittaa 37 artiklassa 
tarkoitetut tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän suorittaman 
tietojenkäsittelyn ja käsiteltävien tietojen 
edellyttämän suojan perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2210
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojasta vastaavaa 
organisaatiota tai tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät tiukkojen ammatillisten 
vaatimusten mukaisesti. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.
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Or. es

Tarkistus 2212
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa tai 
tietosuojavastaavia nimitettäessä otettava 
huomioon ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on henkilöstön edustajien 
suostumuksen mukaisesti
tietosuojavastaavaa nimitettäessä otettava 
huomioon ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
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käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella. Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
varmistettava, että tietosuojavastaava voi 
heidän kustannuksellaan saada jatko- ja 
täydennyskoulutusta.

Or. de

Tarkistus 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä työntekijöiden edustajia 
kuultuaan otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 2215
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on liian ohjailevaa.

Tarkistus 2216
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojasta vastaavan organisaation tai
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

Or. en

Tarkistus 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojasta vastaavan organisaation tai
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

Or. en

Tarkistus 2218
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

6. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavan tai 
tietosuojavastaavien muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tai 
tietosuojavastaavien tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

Or. en

Tarkistus 2219
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tietosuojavastaava voi olla 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän työntekijä tai hän voi olla 
myös ulkoinen palveluntuottaja.

Or. en

Tarkistus 2220
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2221
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Asiasta on säädettävä 36 artiklassa.

Tarkistus 2222
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2223
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2224
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on liian ohjailevaa.

Tarkistus 2225
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia. Rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle 
tietosuojavastaavan erottamisen syyt.
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Or. en

Tarkistus 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen.

Or. en

Perustelu

Yrityksen johdolla pitäisi olla aina mahdollisuus antaa ohjeita henkilöstölle ja siten 
tietosuojavastaavalle, ja tietosuojavastaavan ei pitäisi pystyä toimimaan yrityksen johdosta 
erillään. Yrityksen johdon on vastattava yrityksen kaikista toiminnoista, myös tietosuojasta.

Tarkistus 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen.
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 

7. Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia tai jos hän laiminlyö niitä 
vakavalla tavalla.
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vaatimuksia.

Or. es

Tarkistus 2228
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään neljän
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi ja tällä on oltava 
organisaatiossa riittävän korkea asema. 
Tietosuojavastaava voidaan nimittää 
tehtäväänsä uudelleen. Tietosuojavastaava 
voidaan erottaa toimestaan vain jos hän ei 
enää täytä tehtäviensä suorittamisen 
edellyttämiä vaatimuksia.

Or. fr
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Tarkistus 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen.
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen.

Or. en

Tarkistus 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on henkilöstön edustajien 
suostumuksen mukaisesti nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia. Siitä huolimatta 
tietosuojavastaava nauttii erityistä 
syrjintä- ja irtisanomissuojaa, joka vastaa 
kansallisissa määräyksissä työntekijöiden 
edustajille annettua suojaa, eikä häntä 
saa syrjiä tehtäviensä täyttämisen takia.
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Or. de

Tarkistus 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on yhdessä työntekijöiden 
edustajien kanssa nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaavien on tehtäviään 
suorittaessaan nautittava erottamista ja 
syrjintää vastaan erityistä suojelua, joka 
on vastaavanlainen kuin ammattiliittojen 
tai työntekijöiden edustajien kansallisten 
lakien ja käytäntöjen perusteella nauttima 
suojelu.

Or. en

Tarkistus 2233
Marie-Christine Vergiat

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen valvontaviranomainen voi 
pyytää esittämään perusteet 
tietosuojavastaavan erottamiselle.

Or. fr

Tarkistus 2234
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi ottaa tietosuojavastaavan 
palvelukseensa tai tietosuojavastaava voi 
hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asiasta on säädettävä 36 artiklassa.

Tarkistus 2235
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi ottaa tietosuojavastaavan 
palvelukseensa tai tietosuojavastaava voi 
hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2236
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen Poistetaan.
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käsittelijä voi ottaa tietosuojavastaavan 
palvelukseensa tai tietosuojavastaava voi 
hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi ottaa tietosuojavastaavan 
palvelukseensa tai tietosuojavastaava voi 
hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen 
perusteella.

8. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi ottaa tietosuojavastaavan 
palvelukseensa.

Or. en

Perustelu

Tietosuojavastaavan asema ei ole vain tekninen. Se edellyttää palveluntarjoajan sisäisen 
organisaation jatkuvaa valvontaa ja vaikuttaa siten tietyssä määrin kaikkiin työntekijöihin. 
Ulkoinen palveluntarjoaja, joka ei ole koko ajan läsnä, ei voi täyttää tätä vaatimusta.

Tarkistus 2238
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2239
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2240
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

Or. en

Tarkistus 2241
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on toimitettava
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
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valvontaviranomaiselle ja yleisölle. valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

Or. en

Tarkistus 2242
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa 
tietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa ja 
pyytää saada käyttää tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan.

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojasta vastaavaan 
organisaatioon tai tietosuojavastaavaan 
kaikissa tietojensa käsittelyyn liittyvissä 
asioissa ja pyytää saada käyttää tähän 
asetukseen perustuvia oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa 
tietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa ja 
pyytää saada käyttää tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan.

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojasta vastaavaan 
organisaatioon tai tietosuojavastaavaan 
kaikissa tietojensa käsittelyyn liittyvissä 
asioissa ja pyytää saada käyttää tähän 
asetukseen perustuvia oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 2244
Nils Torvalds



PE506.168v02-00 76/131 AM\929512FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa 
tietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa ja 
pyytää saada käyttää tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan.

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojavastaavaan tai 
tietosuojavastaaviin kaikissa tietojensa 
käsittelyyn liittyvissä asioissa ja pyytää 
saada käyttää tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 2245
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa 
tietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa ja 
pyytää saada käyttää tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan.

10. Rekisteröidyillä on oikeus ottaa 
yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa 
tietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa ja 
pyytää saada käyttää tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan ja ryhtyä toimiin 
tietojen oikaisemiseksi. 

Or. en

Tarkistus 2246
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 

Poistetaan.
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rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tässä asiassa ei tarvita säädösvallan siirtämistä.

Tarkistus 2247
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2248
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 

Poistetaan.
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rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 

Poistetaan.
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ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Or. es

Tarkistus 2251
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2252
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ei edellytetä.

Tarkistus 2253
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietosuojavastaavan asema Tietosuojasta vastaavan organisaation tai
tietosuojavastaajan asema

Or. en

Tarkistus 2254
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava otetaan asianmukaisesti 
ja riittävän ajoissa mukaan kaikkien 
henkilötietojen suojaa koskevien 
kysymysten käsittelyyn.

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojasta vastaava organisaatio tai
tietosuojavastaava otetaan asianmukaisesti 
ja riittävän ajoissa mukaan kaikkien 
henkilötietojen suojaa koskevien 
kysymysten käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava otetaan asianmukaisesti 
ja riittävän ajoissa mukaan kaikkien 
henkilötietojen suojaa koskevien 
kysymysten käsittelyyn.

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojasta vastaava organisaatio tai
tietosuojavastaava otetaan asianmukaisesti 
ja riittävän ajoissa mukaan kaikkien 
henkilötietojen suojaa koskevien 
kysymysten käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 2256
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava otetaan asianmukaisesti 
ja riittävän ajoissa mukaan kaikkien 
henkilötietojen suojaa koskevien 
kysymysten käsittelyyn.

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava tai tietosuojavastaavat
otetaan asianmukaisesti ja riittävän ajoissa 
mukaan kaikkien henkilötietojen suojaa 
koskevien kysymysten käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 2257
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietosuojavastaava raportoi suoraan 
yrityksen hallitukselle, jolla on lopullinen 
vastuu ja vastuuvelvollisuus tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta.

Or. en
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Tarkistus 2258
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän johdolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2259
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimeenpanevalle 
johtoelimelle.

Or. en

Perustelu

Tietosuojan suuren määrän ja merkityksen takia tietosuojavastaavan on raportoitava suoraan 
toimeenpanevalle johtoelimelle.
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Tarkistus 2260
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojasta vastaava organisaatio tai
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 2261
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle, joka vastaa 
henkilötietojen suojelusta tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Tietosuojasta vastaava organisaatio tai
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti ja raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimeenpanevalle 
johtoelimelle.

Or. en

Tarkistus 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti voimatta ottaa vastaan ohjeita, 
jotka vaikuttavat hänen tehtäviensä
hoitamiseen. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

Or. es

Tarkistus 2264
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta



AM\929512FI.doc 85/131 PE506.168v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän johdolle.

2. Tietosuojavastaava tai 
tietosuojavastaavat täyttävät
velvollisuutensa ja tehtävänsä 
riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 2265
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimeenpanevalle 
johtoelimelle.

Or. en

Tarkistus 2266
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti. 
Tietosuojavastaava raportoi suoraan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

Or. en

Tarkistus 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle sekä henkilöstön 
edustajille.

Or. de

Tarkistus 2268
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
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suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän hallinnolle.

Or. de

Tarkistus 2269
Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 
suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Jokaisessa jäsenvaltiossa on 
asetettava menettelytakeet, jotka takaavat 
tietosuojavastaavan riippumattomuuden 
ja jotka tekevät tietosuojavastaavan 
tehtävien täysimääräisen harjoittamisen 
estämisestä rangaistavaa. 
Tietosuojavastaava raportoi suoraan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän johdolle.

Or. fr

Tarkistus 2270
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi 

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaava täyttää velvollisuutensa 
ja tehtävänsä riippumattomasti eikä ota 
vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä.
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suoraan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän johdolle.

Or. en

Perustelu

Tämä on liian ohjailevaa.

Tarkistus 2271
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet, jatkuva koulutus ja muut 
resurssit, jotka ovat tarpeen 37 artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien ja tehtävien 
täyttämistä varten.

Or. en

Tarkistus 2272
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojasta 
vastaavaa organisaatiota tai
tietosuojavastaavaa tämän tehtävien 
suorittamisessa ja annettava tälle 
henkilöstö, toimitilat, varusteet ja muut 
resurssit, jotka ovat tarpeen 37 artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien ja tehtävien 
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täyttämistä varten.

Or. en

Tarkistus 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojasta 
vastaavaa organisaatiota tai
tietosuojavastaavaa tämän tehtävien 
suorittamisessa ja annettava tälle 
henkilöstö, toimitilat, varusteet ja muut 
resurssit, jotka ovat tarpeen 37 artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien ja tehtävien 
täyttämistä varten.

Or. en

Tarkistus 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
tarvittaessa annettava tälle henkilöstö, 
toimitilat, varusteet ja muut resurssit, jotka 
ovat tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

Or. es
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Tarkistus 2275
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa 
tarjoamalla 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämisessä 
tarvittavat välineet.

Or. en

Tarkistus 2276
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet, jatkuva ammatillinen koulutus
ja muut resurssit, jotka ovat tarpeen 
37 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien 
ja tehtävien täyttämistä varten.

Or. en

Tarkistus 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet, koulutus ja jatkokoulutus ja 
muut resurssit, jotka ovat tarpeen 
37 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien 
ja tehtävien täyttämistä varten.

Or. de

Tarkistus 2278
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle kaikki välineet, mukaan 
lukien henkilöstö, toimitilat, varusteet, 
tiedonsaantioikeudet ja muut resurssit, 
jotka ovat tarpeen 37 artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien ja tehtävien 
täyttämistä sekä ammattipätevyyden 
ylläpitämistä varten.

Tietosuojavastaavan oikeus 
täydennyskoulutukseen on taattava sen 
jäsenvaltion asiaa koskevan 
lainsäädännön tai sopimusperusteisten 
määräysten mukaisesti, jossa 
tietosuojavastaava harjoittaa 
velvollisuuksiaan.

Or. fr

Tarkistus 2279
Hélène Flautre



PE506.168v02-00 92/131 AM\929512FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle kaikki välineet, mukaan 
lukien henkilöstö, toimitilat, varusteet, 
tiedonsaantioikeudet ja muut resurssit, 
jotka ovat tarpeen 37 artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien ja tehtävien 
täyttämistä sekä ammattipätevyyden 
ylläpitämistä varten.

Or. fr

Tarkistus 2280
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tietosuojavastaavia sitoo 
salassapitovelvollisuus asianomaisten 
henkilötietojen ja identiteetin 
määrittelemiseen liittyvien tilanteiden 
suhteen, paitsi siinä tapauksessa, jos 
asianomainen itse vapauttaa nämä 
salassapitovelvollisuudesta. Jos 
tietosuojavastaavat saavat tehtävänsä 
aikana sellaisia tietoja, joiden perusteella 
rekisterinpitäjän johtaja tai työntekijä on 
oikeutettu kieltäytymään antamasta 
todisteita, koskee tämä oikeus myös 
virkamiehiä ja heidän alaisuudessa 
työskenteleviä henkilöitä.

Or. hu

Tarkistus 2281
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä tietosuojasta 
vastaava organisaatio tai 
tietosuojavastaava alussa vähintään 
kahdeksi vuodeksi, jos kyseessä on 
tietosuojasta vastaava organisaatio, ja 
alussa vähintään neljäksi vuodeksi, jos 
kyseessä on tietosuojavastaava, kunhan 
tämä ei ole ulkoinen palveluntarjoaja. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa 
sovelletaan tietosuojasta vastaavan 
organisaation vähimmäisaikaa. 
Tietosuojasta vastaavat organisaatiot tai 
tietosuojavastaavat voidaan nimittää 
tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.
Näitä säännöksiä ei sovelleta siinä 
tapauksessa, että tietosuojasta vastaava 
organisaatio tai tietosuojavastaava tekee 
työtään vapaaehtoisesti, kuten tämän 
asetuksen 38 artiklan a kohdassa 
säädetään.

Or. en

Perustelu

Otettu 35 artiklasta. Sovellettaessa 38 artiklan a kohtaa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän pitäisi voida soveltaa joustavampia vähimmäisaikoja – tietosuojasta vastaavan 
organisaation tai tietosuojavastaavan toiminnan vapaaehtoinen luonne huomioon ottaen.

Tarkistus 2282
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Tietosuojavastaavia sitoo 
ammatillinen salassapitovelvollisuus 
rekisteröityjen henkilöllisyydestä ja 
tilanteista, joissa rekisteröidyt ovat 
tunnistettavissa, paitsi jos rekisteröity on 
vapauttanut heidät tästä velvoitteesta.

Or. en

Tarkistus 2283
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on taattava 
tietosuojavastaavalle mahdollisuus 
osallistua tehtäväänsä vastaavaan 
koulutukseen.

Or. fr

Tarkistus 2284
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi ottaa tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan palvelukseensa tai 
tietosuojavastaava voi hoitaa tehtäviään 
palvelusopimuksen perusteella.
Nimitys tietosuojasta vastaavaksi 
organisaatioksi tai tietosuojavastaavaksi 
ei välttämättä edellytä kokoaikaista työtä 
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kyseiseltä organisaatiolta tai työntekijältä.

Or. en

Perustelu

Otettu 35 artiklasta.

Tarkistus 2285
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Tietosuojavastaavan tehtävät
1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava 
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 
tehtävät:
a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;
b) seurata rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän henkilötietojen 
suojaan liittyvien toimintamenetelmien 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, kuten 
vastuunjakoa, käsittelyyn osallistuvan 
henkilöstön koulutusta ja tarkastuksia;
c) seurata tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista ja 
erityisesti sisäänrakennettuun 
tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröityjen esittämiä 
pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen 
pohjautuvien oikeuksien käyttöä;
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d) varmistaa, että 28 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat säilytetään;
e) seurata 31 ja 32 artiklassa tarkoitettua 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin 
liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja 
tietoturvaloukkauksista ilmoittamista;
f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;
g) seurata valvontaviranomaisen 
pyyntöihin vastaamista ja 
tietosuojavastaavan toimivaltuuksien 
mukaisesti tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa 
jälkimmäisen pyynnöstä tai 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta;
h) toimia valvontaviranomaisen 
yhteyspisteenä tietojenkäsittelyyn 
liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa 
kuulla valvontaviranomaista 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Liian ohjailevaa.

Tarkistus 2286
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava 
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 
tehtävät:

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavalla on selvä työnkuvaus 
ja käytännesäännöt, joissa kuvataan 
selvästi hänen tehtäväkseen annetut 
tietosuojaa koskevat velvollisuudet, 
erityisesti tämän asetuksen 
täytäntöönpano ja soveltaminen ja hänen 
roolinsa yhteyshenkilönä 
valvontaviranomaisen suuntaan.

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;
b) seurata rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän henkilötietojen 
suojaan liittyvien toimintamenetelmien 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, kuten 
vastuunjakoa, käsittelyyn osallistuvan 
henkilöstön koulutusta ja tarkastuksia;
c) seurata tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista ja 
erityisesti sisäänrakennettuun 
tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröityjen esittämiä 
pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen 
pohjautuvien oikeuksien käyttöä;
d) varmistaa, että 28 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat säilytetään;
e) seurata 31 ja 32 artiklassa tarkoitettua 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin 
liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja 
tietoturvaloukkauksista ilmoittamista;
f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;
g) seurata valvontaviranomaisen 
pyyntöihin vastaamista ja 
tietosuojavastaavan toimivaltuuksien 
mukaisesti tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa 
jälkimmäisen pyynnöstä tai 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta;
h) toimia valvontaviranomaisen 
yhteyspisteenä tietojenkäsittelyyn 
liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa 
kuulla valvontaviranomaista 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 2287
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietosuojavastaavan tehtävät Tietosuojasta vastaavan organisaation tai
tietosuojavastaavan tehtävät

Or. en

Tarkistus 2288
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava 
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava tietosuojasta 
vastaavalle organisaatiolle tai
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tehtävät: tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 
tehtävät:

Or. en

Tarkistus 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava 
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 
tehtävät:

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava tietosuojasta 
vastaavalle organisaatiolle tai
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 
tehtävät:

Or. en

Tarkistus 2290
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava 
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat 
tehtävät:

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava 
tietosuojavastaavalle tai 
tietosuojavastaaville ainakin seuraavat 
tehtävät:

Or. en

Tarkistus 2291
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on osoitettava
tietosuojavastaavalle ainakin seuraavat
tehtävät:

1. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on määritettävä tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan tehtävät tämän 
asetuksen noudattamisen 
varmistamiseksi:

Or. en

Tarkistus 2292
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 2293
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoisuuden 
lisäämiseksi tietoja ja neuvoja, jotka 
koskevat niiden tämän asetuksen mukaisia 
velvollisuuksia, sekä dokumentoida tämä 
toiminta ja saadut vastaukset;
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Or. en

Tarkistus 2294
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia;

Or. es

Tarkistus 2296
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) seurata rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän henkilötietojen 
suojaan liittyvien toimintamenetelmien 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, kuten 
vastuunjakoa, käsittelyyn osallistuvan 
henkilöstön koulutusta ja tarkastuksia;

b) seurata rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän henkilötietojen 
suojaan liittyvien toimintamenetelmien 
täytäntöönpanoa ja soveltamista 
22 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2297
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) seurata rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän henkilötietojen 
suojaan liittyvien toimintamenetelmien 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, kuten 
vastuunjakoa, käsittelyyn osallistuvan 
henkilöstön koulutusta ja tarkastuksia;

b) kehittää, tukea ja seurata 22 artiklassa 
tarkoitettujen toimien täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tiedottaa työntekijöiden edustajille ja 
kuulla heitä työntekijöiden 
henkilötiedoista;

Or. en
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Tarkistus 2299
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) seurata tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista ja
erityisesti sisäänrakennettuun 
tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröityjen esittämiä 
pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen 
pohjautuvien oikeuksien käyttöä;

c) seurata tämän asetuksen noudattamatta 
jättämistä;

Or. en

Tarkistus 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) seurata tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista ja 
erityisesti sisäänrakennettuun 
tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröityjen esittämiä 
pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen 
pohjautuvien oikeuksien käyttöä;

c) seurata tämän asetuksen noudattamista;

Or. en

Tarkistus 2301
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) seurata tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista ja 
erityisesti sisäänrakennettuun 
tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröityjen esittämiä 
pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen 
pohjautuvien oikeuksien käyttöä;

c) seurata tämän asetuksen noudattamista;

Or. en

Tarkistus 2302
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) seurata tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista ja 
erityisesti sisäänrakennettuun 
tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan 
ja tietoturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröityjen esittämiä 
pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen 
pohjautuvien oikeuksien käyttöä;

c) seurata tämän asetuksen noudattamista;

Or. en

Tarkistus 2303
Nils Torvalds

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

d) varmistaa, että 28 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat säilytetään;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2304
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistaa, että 28 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat säilytetään;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistaa, että 28 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat säilytetään;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2306
Nils Torvalds

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

e) seurata 31 ja 32 artiklassa tarkoitettua 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin 
liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja 
tietoturvaloukkauksista ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2307
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) seurata 31 ja 32 artiklassa tarkoitettua 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin 
liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja 
tietoturvaloukkauksista ilmoittamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2308
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) seurata 31 ja 32 artiklassa tarkoitettua 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin 
liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja 
tietoturvaloukkauksista ilmoittamista;

e) kehittää menettelyjä, joiden avulla 
seurataan ja dokumentoidaan 31 ja 
32 artiklassa tarkoitettuja henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksia sekä ilmoitetaan 
niistä;

Or. en
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Tarkistus 2309
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2310
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

f) seurata tietosuojaa koskevan
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2312
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos se
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

Or. en

Perustelu

Tämä on seurausta 34 artiklan muutoksesta.

Tarkistus 2313
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) seurata tietosuojaa koskevan f) kehittää menettelyjä, joiden avulla 



AM\929512FI.doc 109/131 PE506.168v02-00

FI

vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

voidaan seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne 
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

Or. en

Tarkistus 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkohyväksynnän tai
ennakkokuulemisen soveltamista, jos ne
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

f) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta sekä 
ennakkokuulemisen soveltamista, jos se
vaaditaan 33 ja 34 artiklan nojalla;

Or. en

Tarkistus 2315
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata valvontaviranomaisen 
pyyntöihin vastaamista ja 
tietosuojavastaavan toimivaltuuksien 
mukaisesti tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa 
jälkimmäisen pyynnöstä tai 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 2316
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata valvontaviranomaisen 
pyyntöihin vastaamista ja 
tietosuojavastaavan toimivaltuuksien 
mukaisesti tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa 
jälkimmäisen pyynnöstä tai 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2317
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata valvontaviranomaisen 
pyyntöihin vastaamista ja 
tietosuojavastaavan toimivaltuuksien 
mukaisesti tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa jälkimmäisen 
pyynnöstä tai tietosuojavastaavan omasta 
aloitteesta;

g) seurata valvontaviranomaisen 
pyyntöihin vastaamista ja tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan toimivaltuuksien 
mukaisesti tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa jälkimmäisen 
pyynnöstä tai tietosuojasta vastaavan 
organisaation tai tietosuojavastaavan 
omasta aloitteesta;

Or. en

Tarkistus 2318
Nils Torvalds
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimia valvontaviranomaisen 
yhteyspisteenä tietojenkäsittelyyn 
liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa 
kuulla valvontaviranomaista 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2319
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimia valvontaviranomaisen 
yhteyspisteenä tietojenkäsittelyyn 
liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa 
kuulla valvontaviranomaista 
tietosuojavastaavan omasta aloitteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2320
Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

h a) tiedottaa työntekijöiden edustajille 
työntekijöitä koskevien tietojen 
käsittelystä.

Or. en
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Tarkistus 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

Komission teksti Tarkistus

h a) tiedottaa henkilöstön edustajille ja 
kuulla heitä työntekijöitä koskevista 
tiedoista.

Or. de

Tarkistus 2322
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2323
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 

Poistetaan.
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tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 2324
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2325
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2327
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
sertifiointia ja tietosuojavastaavan asemaa
koskevat kriteerit ja vaatimukset.

Or. es

Tarkistus 2329
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Yrityksen hallituksen vastuu

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä nimittävät yrityksen hallituksen 
jäsenen, jolla on lopullinen vastuu tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 2330
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
4 luku – 5 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT JA 
SERTIFIOINTI

ITSESÄÄNTELY, YRITYKSIÄ SITOVAT 
SÄÄNNÖT, KÄYTÄNNESÄÄNNÖT JA 
SERTIFIOINTI

Or. en
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Tarkistus 2331
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten 
ja komission on edistettävä sellaisten 
käytännesääntöjen laatimista, joiden 
avulla tuetaan tämän asetuksen 
asianmukaista soveltamista, ottaen 
huomioon tietojenkäsittelyn eri sektorien 
erityispiirteet ja erityisesti seuraavat 
seikat:

Poistetaan.

a) tietojenkäsittelyn oikeudenmukaisuus 
ja läpinäkyvyys;
b) tietojen kerääminen;
c) yleisölle ja rekisteröidyille tarkoitettu 
tiedotus;
d) rekisteröityjen pyynnöt, jotka koskevat 
heille kuuluvien oikeuksien käyttöä;
e) lapsille tarkoitettu tiedotus ja lasten 
suojelu;
f) tietojen siirtäminen kolmansiin maihin 
tai kansainvälisille järjestöille;
g) mekanismit, joiden avulla seurataan ja 
varmistetaan, että rekisterinpitäjät 
noudattavat niitä koskevia 
käytännesääntöjä;
h) tuomioistuinten ulkopuoliset ja muut 
riidanratkaisumenettelyt henkilötietojen 
käsittelyä koskevien kiistojen 
ratkaisemiseksi rekisterinpitäjien ja 
rekisteröityjen välillä, 73–75 artiklaan 
perustuvia rekisteröityjen oikeuksia 
rajoittamatta.
2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 



AM\929512FI.doc 117/131 PE506.168v02-00

FI

laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon 
saamista varten. Valvontaviranomainen 
voi antaa lausunnon siitä, onko 
käytännesääntöjen luonnos tai muutos 
tämän asetuksen mukainen. 
Valvontaviranomaisen on pyydettävä 
tällaisista luonnoksista rekisteröityjen tai 
näiden edustajien näkemyksiä.
3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 
käytännesääntöjen luonnokset tai 
voimassa olevien käytännesääntöjen 
tarkistus- tai laajennusehdotukset 
komissiolle.
4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
5. Komissio huolehtii niiden 
käytännesääntöjen asianmukaisesta 
julkaisemisesta, jotka se on todennut 
yleisesti päteviksi 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten 
ja komission on edistettävä sellaisten 
käytännesääntöjen laatimista, joiden avulla 
tuetaan tämän asetuksen asianmukaista 
soveltamista, ottaen huomioon 
tietojenkäsittelyn eri sektorien 
erityispiirteet ja erityisesti seuraavat seikat:

1. Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten 
ja komission on edistettävä sellaisten 
käytännesääntöjen osallistavaa laatimista, 
joiden avulla tuetaan tämän asetuksen 
asianmukaista soveltamista, ottaen 
huomioon tietojenkäsittelyn eri sektorien
erityispiirteet ja erityisesti seuraavat seikat:

Or. es

Tarkistus 2333
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten 
ja komission on edistettävä sellaisten 
käytännesääntöjen laatimista, joiden avulla 
tuetaan tämän asetuksen asianmukaista 
soveltamista, ottaen huomioon 
tietojenkäsittelyn eri sektorien 
erityispiirteet ja erityisesti seuraavat seikat:

1. Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten 
ja komission on edistettävä sellaisten 
käytännesääntöjen laatimista tai sellaisten 
valvontaviranomaisten laatimien 
käytännesääntöjen hyväksymistä, joiden 
avulla tuetaan tämän asetuksen 
asianmukaista soveltamista, ottaen 
huomioon tietojenkäsittelyn eri sektorien 
erityispiirteet ja erityisesti seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 2334
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
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henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomainen voi antaa 
lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen 
luonnos tai muutos tämän asetuksen 
mukainen. Valvontaviranomaisen on 
pyydettävä tällaisista luonnoksista 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä.

henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomaisen on 
annettava viipymättä lausunto siitä, onko 
käytännesääntöjen luonnos tai muutos 
tämän asetuksen mukainen. 
Valvontaviranomaisen on pyydettävä 
tällaisista luonnoksista rekisteröityjen tai 
näiden edustajien näkemyksiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen oikeusvarmuuden takaamiseksi ja käytännesääntöjen käytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomainen voi antaa 
lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen 
luonnos tai muutos tämän asetuksen 
mukainen. Valvontaviranomaisen on 
pyydettävä tällaisista luonnoksista 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä.

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomaisen on 
annettava viipymättä lausunto siitä, onko 
käytännesääntöjen luonnos tai muutos 
tämän asetuksen mukainen. 
Valvontaviranomaisen on pyydettävä 
tällaisista luonnoksista rekisteröityjen tai 
näiden edustajien näkemyksiä.



PE506.168v02-00 120/131 AM\929512FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 2336
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomainen voi antaa 
lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen 
luonnos tai muutos tämän asetuksen 
mukainen. Valvontaviranomaisen on 
pyydettävä tällaisista luonnoksista 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä.

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomainen voi antaa 
lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen
nojalla tapahtuva käsittely tämän 
asetuksen mukainen.

Or. en

Perustelu

Asetuksella säädetään käsittelystä, ei käytännesäännöistä.

Tarkistus 2337
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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käytännesääntöjen luonnokset tai voimassa 
olevien käytännesääntöjen tarkistus- tai 
laajennusehdotukset komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2338
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 
käytännesääntöjen luonnokset tai voimassa 
olevien käytännesääntöjen tarkistus- tai 
laajennusehdotukset komissiolle.

3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 
käytännesääntöjen luonnokset tai voimassa 
olevien käytännesääntöjen tarkistus- tai 
laajennusehdotukset Euroopan 
tietosuojaneuvostolle. 

Or. en

Tarkistus 2339
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 
käytännesääntöjen luonnokset tai voimassa 
olevien käytännesääntöjen tarkistus- tai 
laajennusehdotukset komissiolle.

3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 
käytännesääntöjen luonnokset tai voimassa 
olevien käytännesääntöjen tarkistus- tai 
laajennusehdotukset Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 2340
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2342
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2343
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissiolle siirretään valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa se toteaa, että sille 
3 kohdan nojalla esitetyt käytännesäännöt 
tai voimassa olevien käytännesääntöjen 
tarkistukset tai laajennukset ovat yleisesti 
päteviä unionissa.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä sen takaamiseksi, että Euroopan parlamentti osallistuu täysimääräisesti 



PE506.168v02-00 124/131 AM\929512FI.doc

FI

päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 2344
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa,
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissiolle siirretään valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvostolta 
pyytämänsä lausunnon jälkeen 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa se toteaa, että sille 
3 kohdan nojalla esitetyt käytännesäännöt 
tai voimassa olevien käytännesääntöjen 
tarkistukset tai laajennukset ovat tämän 
asetuksen mukaisia sekä yleisesti päteviä 
unionissa. Tällä delegoidulla säädöksellä 
annetaan rekisteröidyille 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 2345
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Euroopan tietosuojaneuvosto voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio huolehtii niiden 
käytännesääntöjen asianmukaisesta 
julkaisemisesta, jotka se on todennut 
yleisesti päteviksi 4 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2347
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio huolehtii niiden 
käytännesääntöjen asianmukaisesta 
julkaisemisesta, jotka se on todennut 
yleisesti päteviksi 4 kohdan mukaisesti.

5. Euroopan tietosuojaneuvosto huolehtii 
niiden käytännesääntöjen asianmukaisesta 
julkaisemisesta, jotka se on todennut 
yleisesti päteviksi 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2348
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Itsesääntelyn edistäminen
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1. Jäsenvaltioiden, kansallisten ja 
eurooppalaisten valvontaviranomaisten ja 
komission on tuettava 
itsesääntelyvälineitä, kuten yrityksiä 
sitovat säännöt, käytännesäännöt ja 
sertifiointi tai – jos yrityksiin ei sovelleta 
35 artiklan säännöksiä – tietosuojasta 
vastaavan organisaation tai 
tietosuojavastaavan vapaaehtoinen 
nimittäminen.
2. Yksittäiset yritykset, yritysryhmät, 
teollisuudenalat, ammattijärjestöt ja muut 
järjestöt, jotka edustavat rekisterinpitäjien 
tai henkilötietojen käsittelijöiden 
erityisryhmiä, voivat antaa luonnoksia 
1 kohdan itsesääntelyvälineistä. Jos 
itsesääntelyvälinettä sovelletaan vain 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisen 
jäsenvaltion kansallista 
valvontaviranomaista voidaan pyytää 
vahvistamaan tämän asetuksen 
noudattaminen. Jos itsesääntelyvälinettä 
sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, 
Euroopan tietosuojaneuvostoa voidaan 
pyytää vahvistamaan tämän asetuksen 
noudattaminen. Kansallisen 
valvontaviranomaisen tai Euroopan 
tietosuojaneuvoston on tutkittava ovatko 
toimitetut luonnokset ja sovellettava laki 
tämän asetuksen mukaisia. Jos vastausta 
ei tule kolmen kuukauden kuluessa, 
itsesääntelyväline katsotaan tämän 
asetuksen mukaiseksi.
3. Jos itsesääntelyväline katsotaan 
asianmukaiseksi menettelyksi tämän 
asetuksen tietosuojakysymyksissä, 
14 artiklaa (rekisteröidylle 
ilmoittaminen), 28 artiklaa (asiakirjat), 
33 artiklaa (tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi) ja 34 artiklaa 
(ennakkohyväksyntä ja 
ennakkokuuleminen) ei sovelleta.

Or. en
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Tarkistus 2349
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
38 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 b artikla
Yrityksiä sitovat säännöt

1. Toimivaltainen valvontaviranomainen 
antaa yhdellä hyväksymiskirjalla yrityksiä 
sitovat säännöt yritysryhmälle. Näiden 
sääntöjen perusteella on mahdollista 
tehdä useita saman yrityksen sisäisiä 
kansainvälisiä siirtoja Euroopassa ja sen 
ulkopuolelle, jos
a) säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja 
niitä sovelletaan kaikkiin rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
yritysryhmän jäseniin, niiden työntekijät 
mukaan lukien, ja kaikki nämä yksiköt 
myös panevat säännöt täytäntöön;
b) säännöissä nimenomaisesti annetaan 
rekisteröidyille täytäntöönpanokelpoisia 
oikeuksia;
c) säännöt täyttävät 2 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.
2. Yritystä koskevissa sitovissa säännöissä 
on täsmennettävä vähintään seuraavat 
seikat:
a) yritysryhmän ja sen jäsenten rakenne 
ja yhteystiedot;
b) tiedonsiirrot tai tiedonsiirtojen sarjat, 
henkilötietojen ryhmät mukaan lukien, 
käsittelytoimien tyyppi ja käsittelyn 
tarkoitukset, käsittelyn kohteena olevien 
rekisteröityjen ryhmä sekä tieto siitä, 
mistä kolmannesta maasta tai kolmansista 
maista on kyse;
c) sääntöjen oikeudellinen sitovuus sekä 
unionin sisällä että sen ulkopuolella;
d) yleiset tietosuojaperiaatteet, erityisesti 
käsittelytarkoituksen rajoittaminen, 
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tietojen laatu, käsittelyn oikeusperusta, 
arkaluonteisten henkilötietojen käsittely; 
toimenpiteet tietoturvan varmistamiseksi; 
ja vaatimukset tietojen siirtämiseksi 
edelleen järjestöille, joita nämä menettelyt 
eivät sido;
e) rekisteröityjen oikeudet ja keinot 
käyttää niitä, mukaan lukien oikeus olla 
joutumatta 20 artiklassa tarkoitetun 
profilointiin perustuvan toimenpiteen 
kohteeksi, oikeus tehdä valitus 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 
oikeus oikeussuojakeinoihin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisissa 
tuomioistuimissa 75 artiklan mukaisesti 
sekä oikeus muutoksenhakuun ja 
tarvittaessa korvauksen saamiseen yritystä 
koskevien sitovien sääntöjen rikkomisen 
vuoksi;
f) jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on sitouduttava kantamaan 
vastuu siitä, että jokin yritysryhmän jäsen, 
joka ei ole sijoittautunut unionin alueelle, 
rikkoo yritystä koskevia sitovia sääntöjä; 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan vain jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei kyseinen jäsen ole 
vastuussa vahingon aiheuttaneesta 
tapahtumasta;
g) se, miten yritystä koskevista sitovista 
säännöistä ja erityisesti tämän kohdan d–
f alakohdassa tarkoitetuista säännöksistä 
ilmoitetaan rekisteröidyille 11 artiklan 
mukaisesti;
h) edellä olevan 35 artiklan mukaisesti 
nimitetyn tietosuojavastaavan tehtävät, 
mukaan lukien yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen noudattamisen valvonta 
yritysryhmässä, sekä koulutuksen ja 
valitusten käsittelyn seuranta;
i) mekanismit, joiden avulla 
yritysryhmässä pyritään varmistamaan, 
että yritystä koskevien sitovien sääntöjen 
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noudattaminen tarkistetaan;
j) mekanismit toimintamenetelmiin 
tehtävistä muutoksista ilmoittamista ja 
niiden kirjaamista varten sekä niistä 
valvontaviranomaiselle ilmoittamista 
varten;
k) yhteistyömenettely 
valvontaviranomaisen kanssa sen 
varmistamiseksi, että kaikki yritysryhmän 
jäsenet noudattavat sääntöjä, erityisesti 
toimittamalla valvontaviranomaisen 
käyttöön tämän kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
tarkistamisen tulokset.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
tässä artiklassa tarkoitettuja yritystä 
koskevia sitovia sääntöjä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset, erityisesti kriteerit 
niiden hyväksymiselle ja 2 kohdan b, d, e 
ja f alakohdan soveltamiselle 
henkilötietojen käsittelijöiden 
noudattamiin yritystä koskeviin sitoviin 
sääntöihin sekä muut tarvittavat 
vaatimukset asianomaisille 
rekisteröidyille kuuluvien henkilötietojen 
suojan varmistamiseksi.
4. Komissio voi vahvistaa muodon ja 
menettelyt rekisterinpitäjien, 
henkilötietojen käsittelijöiden ja 
valvontaviranomaisten välillä tässä 
artiklassa tarkoitetuista yritystä koskevista 
sitovista säännöistä sähköisin keinoin 
käytävää tietojenvaihtoa varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2350
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
38 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 c artikla
Käytännesäännöt

1. Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten 
ja komission on edistettävä sellaisten 
käytännesääntöjen laatimista, joiden 
avulla tuetaan tämän asetuksen 
asianmukaista soveltamista, ottaen 
huomioon tietojenkäsittelyn eri sektorien 
erityispiirteet ja erityisesti seuraavat 
seikat:
a) tietojenkäsittelyn oikeudenmukaisuus 
ja läpinäkyvyys;
b) tietojen kerääminen;
c) yleisölle ja rekisteröidyille tarkoitettu 
tiedotus;
d) rekisteröityjen pyynnöt, jotka koskevat 
heille kuuluvien oikeuksien käyttöä;
e) lapsille tarkoitettu tiedotus ja lasten 
suojelu;
f) tietojen siirtäminen kolmansiin maihin 
tai kansainvälisille järjestöille;
g) mekanismit, joiden avulla seurataan ja 
varmistetaan, että rekisterinpitäjät 
noudattavat niitä koskevia 
käytännesääntöjä;
h) tuomioistuinten ulkopuoliset ja muut 
riidanratkaisumenettelyt henkilötietojen 
käsittelyä koskevien kiistojen 
ratkaisemiseksi rekisterinpitäjien ja 
rekisteröityjen välillä, 73–75 artiklaan 
perustuvia rekisteröityjen oikeuksia 
rajoittamatta.
2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
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käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon 
saamista varten. Valvontaviranomainen 
voi antaa lausunnon siitä, onko 
käytännesääntöjen luonnos tai muutos 
tämän asetuksen mukainen. 
Valvontaviranomaisen on pyydettävä 
tällaisista luonnoksista rekisteröityjen tai 
näiden edustajien näkemyksiä.
3. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
useissa jäsenvaltioissa, voivat esittää 
käytännesääntöjen luonnokset tai 
voimassa olevien käytännesääntöjen 
tarkistus- tai laajennusehdotukset 
komissiolle.
4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 
käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
5. Komissio huolehtii niiden 
käytännesääntöjen asianmukaisesta 
julkaisemisesta, jotka se on todennut 
yleisesti päteviksi 4 kohdan mukaisesti.

Or. en


