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Tarkistus 2351
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan 
tasoa. Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

1. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi pyytää mitä tahansa 
unionissa toimivaa valvontaviranomaista 
myöntämään kiinteää maksua vastaan 
sertifioinnin, jossa vahvistetaan, että 
henkilötietojen käsittely on tämän 
asetuksen mukaista, tietojenkäsittelyn eri 
sektorien erityispiirteet sekä 
tietojenkäsittelytoimien 
toimintaympäristöt ja riskit huomioon 
ottaen.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen tietosuojasinetti vahvistaisi rekisteröityjen luottamusta ja rekisterinpitäjien 
oikeusvarmuutta sekä edistäisi samalla eurooppalaisten tietosuojanormien käyttöönottoa 
EU:n ulkopuolella, kun muiden kuin eurooppalaisten yritysten pääsy unionin markkinoille 
helpottuisi sertifioinnin myötä.

Tarkistus 2352
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
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tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Vastuu asianmukaisesta sertifioinnista 
olisi siirrettävä riippumattomille ja 
päteville tarkastajille. Tällaisen 
tarkastajan on
a) oltava kansallisen 
valvontaviranomaisen hyväksymä; ja
b) vastattava asianmukaisten 
yksityisyyden suojaa koskevien 
sertifiointien myöntämisestä; ja
c) vastattava tietosuojasertifioinnin 
perusteettomasta myöntämisestä 
aiheutuvista seurauksista.

Or. en

Tarkistus 2353
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä
tietosuojasinettien ja -merkkien
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 

1. Tietosuojan ja käsittelyn turvallisuuden 
parantamiseksi jäsenvaltiot, komissio ja 
valvontaviranomaiset edistävät yhdessä 
rekisterinpitäjien, henkilötietojen 
käsittelijöiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa erityisesti unionin tasolla
tietosuojaa koskevien menettelyjen 
käyttöönottoa tietosuojaohjelmien 
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Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

laatimiseksi, toteuttamiseksi ja 
kehittämiseksi sekä niiden arvioimiseksi 
ja vahvistamiseksi antamalla
tietosuojasinettejä ja -merkkejä
menettelyille ja tuotteille, jotta 
rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
valmistajien, rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden tarjoaman 
tietosuojan tasoa. Näiden tietosuojaa 
koskevien menettelyjen on oltava 
vapaaehtoisia ja avoimia, ja 
asiantuntevien elinten on toteutettava ne 
ilman eturistiriitoja säännöllisin välein ja
niillä on edistettävä tämän asetuksen ja 
muiden tietosuojamääräysten 
asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Or. de

Tarkistus 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

1. Jäsenvaltiot ja komissio toimivat 
yhdessä rekisterinpitäjien, henkilötietojen 
käsittelijöiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa edistääkseen tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
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ottaen.

Or. en

Tarkistus 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointipolitiikkojen sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointipolitiikat edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista ja 
tässä asetuksessa käsiteltyjen 
vaihtoehtojen ja etujen hankkimista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Unionin tasolla laadittavien 
sertifiointipolitiikkojen suunnittelu 
tapahtuu Euroopan 
tietosuojaneuvostossa, ja suunnitteluun 
osallistuvat muut asiaankuuluvat toimijat. 
Komissio hyväksyy virallisesti laaditut 
sertifiointipolitiikat. Näissä politiikoissa 
keskitytään toimielinten lisäksi erityisesti 
asiaankuuluviin toimijoihin.
Sertifiointipolitiikoissa huomioidaan eri 
toimialojen toimijoiden erityistarpeet 
ottamalla erityisesti huomioon 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten tarpeet sekä tarve pitää näiden 
politiikkojen kustannukset kurissa, jotta 
niistä voi tulla tehokas väline. 
Sertifiointien hankinnalla, uudistamisella 
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ja menettämisellä on tässä asetuksessa 
määritellyt seuraukset.

Or. es

Tarkistus 2356
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan 
tasoa. Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

1. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi pyytää mitä tahansa 
unionissa toimivaa valvontaviranomaista 
myöntämään kiinteää maksua vastaan 
sertifioinnin, jossa vahvistetaan, että 
henkilötietojen käsittely on tämän 
asetuksen mukaista, tietojenkäsittelyn eri 
sektorien erityispiirteet sekä 
tietojenkäsittelytoimien 
toimintaympäristöt ja riskit huomioon 
ottaen.

Or. en

Tarkistus 2357
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoittauduttava 
hyväksytyn valvontaelimen 
sertifiointijärjestelmään, jos
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rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan 
tasoa. Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja 
erilaisten käsittelytoimien erityispiirteet 
huomioon ottaen.

a) kyseessä on yritys, joka käsittelee 
vuosittain alle 500 rekisteröidyn 
henkilötietoja, tai 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä 
käsittelevä yritys; tai
b) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät 
muodostuvat sellaisista käsittelytoimista, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoitustensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä seurantaa.

Muutkin rekisterinpitäjät ja 
henkilötietojen käsittelijät sekä tuotteet ja 
palvelut voivat saada sertifioinnin.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

2. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on hankittava sertifiointi, 
ennen kuin ne käsittelevät henkilötietoja 
ensimmäisen kerran, tai kun 
käsitteleminen kuuluu ensimmäisen 
kerran 1 kohdan soveltumisalaan. Sen 
jälkeen sertifiointi on uusittava vähintään 
kerran vuodessa. Rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava 
sertifioinnista rekisteröidyille.

3. Komissio voi vahvistaa tekniset 
standardit sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 
menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Sertifiointi on hankittava sen 
jäsenvaltion hyväksytyltä 
valvontaelimeltä, jossa rekisterinpitäjän, 
henkilötietojen käsittelijän, valmistajan 
tai toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, 
tai siitä jäsenvaltiosta, jossa asianomaisen 
edellä mainitun tahon edustajan 
sijaintipaikka on.
3 a. Valvontaelimellä on 
tutkintavaltuudet, joiden perusteella 
ilmoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
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järjestettävä valvontaelimelle
a) pääsy kaikkiin henkilötietoihin ja 
kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen sen 
tehtävien suorittamista varten;
b) esteetön pääsy kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien.
3 b. Sertifioinnin on kohtuuden rajoissa 
taattava, että rekisterinpitäjä, 
henkilötietojen käsittelijä, palvelu tai 
tuote on kaikkien tämän asetuksen 
näkökohtien mukainen. Rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän käyttämää 
tuotetta, palvelua tai henkilötietojen 
käsittelijää, jolla itsellään on voimassa 
oleva sertifiointi, ei oteta huomioon 
sertifiointimenettelyssä.
3 c. Toimivaltainen viranomainen tai 
valvontaelin voi todeta sertifioinnin 
pätemättömäksi, jos rekisterinpitäjän, 
henkilötietojen käsittelijän, tuotteen tai 
palvelun ei katsota olevan tämän
asetuksen mukainen.
3 d. Valvontaelimen on ilmoitettava 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
myönnetyistä ja peruutetuista 
sertifioinneista sähköisesti. Sen on 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle myös 
sertifiointimenettelyn yhteydessä 
mahdollisesti ilmenneestä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta.
3 e. Siirretään komissiolle 86 artiklan 
mukaisesti valta antaa Euroopan 
tietosuojaneuvoston kuulemisen jälkeen 
delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään valvontatoimien tiheys, 
määritellään valvontamenettelyt ja 
valvonnan sisältö ottaen huomioon 
erilaiset käsittelytoimiin, 
rekisterinpitäjiin, henkilötietojen 
käsittelijöihin, tuotteisiin ja palveluihin 
liittyvät riskit sekä yksityiskohtaiset tiedot 
sertifioinnista.

Or. en
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Tarkistus 2358
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

1. Jäsenvaltiot, ammatilliset elimet ja 
komissio edistävät tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Or. en

Perustelu

Sinettien ja merkkien sekä muiden sertifiointimekanismien kehittämisen olisi oltava 
yritysvetoista, ja valvontaviranomaisen olisi tarvittaessa valvottava sitä.

Tarkistus 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit ovat vapaaehtoisia, 
kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla 
sellaisen menettelyn perusteella, joka on 
avoin ja jolla ei aiheuteta kohtuutonta 
taakkaa. Nämä mekanismit ovat myös 
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teknisesti neutraaleja, niitä pystytään 
soveltamaan yleisesti ja ne edistävät 
tämän asetuksen asianmukaista 
täytäntöönpanoa, tietojenkäsittelyn eri 
sektorien ja erilaisten käsittelytoimien 
erityispiirteet huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valvontaviranomainen voi tämän 
sertifiointimenettelyn aikana pyytää 
tarkastuksiin erikoistuneita kolmansia 
osapuolia suorittamaan puolestaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän tarkastuksen. 
Valvontaviranomainen myöntää 
lopullisen sertifioinnin.

Or. en

Tarkistus 2361
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään 46 ja 57 artiklan 
mukaisesti. Tässä yhteydessä 
valvontaviranomaiset myöntävät niille 
rekisterinpitäjille ja henkilötietojen 
käsittelijöille, jotka noudattavat tätä 
asetuta, vakiomallisen tietosuojamerkin 
eli "eurooppalaisen tietosuojasinetin".
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Or. en

Tarkistus 2362
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään 46 ja 57 artiklan 
mukaisesti taatakseen tietosuojaa 
koskevien sertifiointimekanismien 
yhdenmukaisuuden koko unionissa. 
Tässä yhteydessä valvontaviranomaiset 
myöntävät niille rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille, jotka 
noudattavat tätä asetuta, vakiomallisen 
tietosuojamerkin eli "eurooppalaisen 
tietosuojasinetin".

Or. en

Tarkistus 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. "Eurooppalainen tietosuojasinetti" 
on voimassa niin kauan kuin sertifioidun 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän tietosuojan taso on kaikilta 
osin tämän asetuksen mukainen.

Or. en

Tarkistus 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Sen estämättä, mitä 1 c kohdassa 
säädetään, "eurooppalainen 
tietosuojasinetti" on voimassa enintään 
viisi vuotta.

Or. en

Tarkistus 2365
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2366
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

Poistetaan.
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joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

Or. en

Perustelu

Tässä yhteydessä on keskityttävä yritys- ja valvontavetoisiin ratkaisuihin, jotka perustuvat 
operatiiviseen asiantuntemukseen.

Tarkistus 2367
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
sidosryhmien (Euroopan 
tietosuojaneuvosto, kansalliset 
tietosuojaviranomaiset, yritykset ja 
kansalaisjärjestöt) kuulemisen jälkeen
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa 
koskevia sertifiointimekanismeja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset, mukaan lukien 
niiden myöntämistä ja peruuttamista 
koskevat edellytykset sekä vaatimukset 
niiden tunnustamiseksi unionissa ja 
kolmansissa maissa.

Siirretään komissiolle myös valta antaa 
sidosryhmien (Euroopan 
tietosuojaneuvosto, kansalliset 
tietosuojaviranomaiset, yritykset ja 
kansalaisjärjestöt) kuulemisen jälkeen 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
tarkastajien hyväksymistä koskevat 
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vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa
maissa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa sillä edellytyksellä, että nämä 
toimet ovat teknisesti neutraalit.

Or. en

Tarkistus 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä, peruuttamista ja päättymistä
koskevat edellytykset sekä vaatimukset 
niiden tunnustamiseksi unionissa ja 
kolmansissa maissa.
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Or. es

Tarkistus 2370
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa. Näillä delegoiduilla säädöksillä 
annetaan rekisteröidyille 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 2371
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 86 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.

2. Valvontaviranomaiset ja Euroopan 
tietosuojaneuvosto vahvistavat ja 
määrittelevät tietosuojaa koskevia 
sertifiointimekanismeja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, mukaan lukien niiden 
myöntämistä ja peruuttamista koskevat 
edellytykset sekä vaatimukset niiden 
tunnustamiseksi unionissa ja kolmansissa 
maissa.
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Or. en

Tarkistus 2372
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tietosuojatyöryhmä, joka on 
perustettu direktiivillä 95/45/EY, antaa 
ennen asetuksen voimaantuloa tämän 
artiklan täytäntöönpanoa koskevia 
yksityiskohtaisia suosituksia, jotka 
perustuvat EU:n ja kansallisen tason 
ajantasaisiin kokemuksiin, sekä 
toimintaohjeet niiden hyödyntämistä 
varten, joihin sisältyvät ne henkilötietojen 
käsittelyn luokat, joihin 
sertifiointimekanismia olisi ensisijaisesti 
sovellettava.
Euroopan komissio voi ehdottaa asiaa 
koskevaa lainsäädäntöä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Tällainen sertifikaatti on otettava kiireellisesti käyttöön myös digitaalisten sovellusten osalta, 
koska laaja tietojenkäsittely vaikuttaa kaikkien yksilöiden elämään. Lisäksi on otettava 
huomioon, että useat kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat jo kehottaneet ottamaan 
käyttöön sertifiointimekanismeja kansallisella tasolla (erityisesti Ranskassa, Saksassa ja 
Espanjassa) sekä EU:n tasolla unionin rahoituksella. Tällaisesta lähestymistavasta olisi 
paljon hyötyä kansainvälisten palvelujen yhteydessä.

Tarkistus 2373
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa tekniset 
standardit sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 
menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa tekniset 
standardit sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 
menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2375
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa tekniset 
standardit sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 

Poistetaan.
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menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tässä yhteydessä on keskityttävä yritys- ja valvontavetoisiin ratkaisuihin, jotka perustuvat 
operatiiviseen asiantuntemukseen.

Tarkistus 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa tekniset
standardit sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 
menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan standardit 
sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 
menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä, jotta varmistetaan Euroopan parlamentin täysipainoinen osallistuminen 
päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 2377
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa tekniset 
standardit sertifiointimekanismeja sekä 
tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja 
menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Valvontaviranomaiset ja Euroopan 
tietosuojaneuvosto voivat vahvistaa 
tekniset standardit sertifiointimekanismeja 
sekä tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten 
ja menettelyt niiden edistämiseksi ja 
tunnustamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 2378
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 
yhdenmukaistamaan terveystietojen 
säilyttämistä koskevia sertifikaatteja ja 
kehittämään eurooppalaisen 
sertifiointimekanismin. Euroopan 
tietosuojaneuvosto laatii kohtuullisen 
ajan kuluessa ja 66 artiklan säännösten 
mukaisesti suuntaviivoja ja suosituksia, 
jotta voidaan yhdenmukaistaa 
terveystietojen säilyttämistä koskevat 
sertifikaatit unionissa ja edistää 
terveystietojen korkeatasoista suojaa ja 
sertifiointimekanismien 
yhteentoimivuutta.

Or. fr

Tarkistus 2379
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Hyväksytty valvontaelin

1. Valvontaviranomaiset hyväksyvät 
valvontaelimen ainoastaan, jos on näyttöä 
siitä, että
a) sillä on riittävästi pätevää ja kokenutta 
henkilöstöä;
b) sillä on riittävä asiantuntemus, 
laitteisto, infrastruktuuri ja taloudellinen 
vahvuus;
c) se on puolueeton eikä sillä ole sen 
omiin tehtäviin liittyviä eturistiriitoja ja
d) sen päätoimipaikka on asianomaisessa 
jäsenvaltiossa.
2. Valvontaviranomaiset peruuttavat 
hyväksynnän, jos on syytä olettaa, että 
valvontaelin ei täytä 1 kohdassa esitettyjä 
kriteerejä ja etenkin, jos se on toistuvasti 
rikkonut tämän asetuksen mukaisia 
velvoitteita.
3. Valvontaviranomaiset seuraavat 
hyväksyttyjä valvontaelimiä jatkuvasti. 
Asetuksen IV luvun 2 jaksoa sovelletaan 
vastaavasti valvontaelimiin.
4. Siirretään komissiolle 86 artiklan 
mukaisesti valta antaa Euroopan 
tietosuojaneuvoston kuulemisen jälkeen 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
hyväksymismenettelyn yksityiskohdat ja 
valvontaelimiä koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 2380
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
39 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

39 b artikla
Rekisteri

1. Kukin valvontaviranomainen perustaa 
julkisen sähköisen rekisterin, josta ovat 
nähtävissä kaikki kyseisessä 
jäsenvaltiossa myönnetyt voimassa olevat 
ja pätemättömät sertifioinnit.
2. Valvontaelinten on voitava toimittaa 
tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa.
3. Valvontaviranomainen vastaa 
rekisteritietojen korjaamisesta ja 
rekisterin valvomisesta.
4. Siirretään komissiolle 86 artiklan 
mukaisesti valta antaa Euroopan 
tietosuojaneuvoston kuulemisen jälkeen 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
kyseisten rekisterien toimintaa koskevat 
yksityiskohdat ja valvontaelinten 
käytettäväksi tarkoitettu sähköinen 
muoto.

Or. en

Tarkistus 2381
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
39 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 c artikla
Vakioidut rekisteröintijärjestelmät

1. Rekisterinpitäjän olisi katsottava 
noudattavan tätä asetusta tai tiettyjä 
tämän asetuksen artikloja, jos kaikki sen 
käsittelytoimet ovat jonkin vakioidun 
rekisteröintijärjestelmän määritelmän 
mukaisia.



AM\929519FI.doc 23/150 PE506.169v02-00

FI

2. Tietty tietojen käsittelyn muoto voidaan 
katsoa vakioiduksi 
rekisteröintijärjestelmäksi, jos
a) monet rekisterinpitäjät tai 
henkilötietojen käsittelijät käyttävät 
vastaavia järjestelmiä unionissa;
b) rekisteröityjen oikeuksien 
loukkaamisen riski on kyseisissä 
rekisteröintijärjestelmissä vähäinen, kun 
otetaan huomioon henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja käsiteltävien 
tietojen luonne; ja
c) määritelmän avulla varmistetaan, että 
määritelmän mukaiset rekisterinpitäjät 
ovat kaikilta osin tämän asetuksen tai 
tiettyjen tämän asetuksen artiklojen 
mukaiset.
3. Delegoidussa säädöksessä olevaan 
määritelmään on sisällyttävä ainakin
a) rekisteröityjen ryhmät;
b) käsiteltävien henkilötietojen ryhmät;
c) kunkin tietoryhmän käsittelyn tarkoitus 
tai tarkoitukset;
d) tietojenkäsittelyn laillisuuden perusta;
e) vastaanottajien ryhmät;
f) tarpeellisten tietojen antaminen 
rekisteröidylle;
g) tarpeelliset täydentävät asiakirjat;
h) tarpeelliset turvatoimet; ja
i) tietojen säilyttämisen enimmäisajat;
j) tämän asetuksen ne artiklat, joita 
rekisterinpitäjän olisi katsottava 
noudattavan käsitellessään tietoja 
vakioidun rekisteröintijärjestelmän 
määritelmän asettamissa rajoissa;
4. Siirretään komissiolle 86 artiklan 
mukaisesti valta antaa Euroopan 
tietosuojaneuvoston kuulemisen jälkeen 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tämän artiklan mukaiset vakioidut 
rekisteröintijärjestelmät. Komissio voi 
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laatia vakiolomakkeita, joita vakioituja 
rekisteröintijärjestelmiä käyttävät 
rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät voivat käyttää varmistaakseen 
tämän asetuksen noudattamisen kaikilta 
osin.

Or. en

Tarkistus 2382
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO 
KOLMANSIIN MAIHIN TAI 
KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO 
KOLMANSIIN MAIHIN, 
YRITYSRYHMÄLLE TAI 
KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE

Or. en

Tarkistus 2383
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 
luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan, yritysryhmän sisällä
tai kansainväliselle järjestölle siirtämisen 
jälkeen, voidaan toteuttaa vain jos 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
noudattavat tässä luvussa vahvistettuja 
edellytyksiä ja ellei tämän asetuksen 
muista säännöksistä muuta johdu; tämä 
koskee myös henkilötietojen siirtämistä 
edelleen kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
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kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle.

kolmanteen maahan, yritysryhmän sisällä
tai toiselle kansainväliselle järjestölle.

Or. en

Tarkistus 2384
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 
luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle.

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 
luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan tai 
26 artiklan 4 kohdan nojalla tehtyjen 
komission päätösten ja direktiivin 
95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan nojalla 
annettujen valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntöjen soveltamista.

Or. en

Perustelu

Päätöksissä, joita komissio on aiemmin tehnyt tietosuojan riittävyydestä, on jo tietojen 
edelleen siirtämistä koskevia sääntöjä, joita olisi sovellettava edelleen.

Tarkistus 2385
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 
luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle.

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 
luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle. Henkilötietoja 
ei saa siirtää kolmansiin maihin, joiden 
lainsäädännössä nimenomaisesti sallitaan 
tämän asetuksen mukaan lainvastainen 
tai muuten perusoikeuksien vastainen 
tietojenkäsittely esimerkiksi sellaisiin 
poliittisiin tai ulkopoliittisiin 
tarkoituksiin, jotka eivät ole 
välttämättömiä lainvalvonnan tai 
kansallisen turvallisuuden kannalta.

Or. en

Tarkistus 2386
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 

Sellaisten henkilötietojen siirto, joita 
käsitellään tai joita on tarkoitus käsitellä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle siirtämisen jälkeen, voidaan 
toteuttaa vain jos rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä 



AM\929519FI.doc 27/150 PE506.169v02-00

FI

luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle.

luvussa vahvistettuja edellytyksiä ja ellei 
tämän asetuksen muista säännöksistä 
muuta johdu; tämä koskee myös 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kyseisestä kolmannesta maasta tai 
kansainvälisestä järjestöstä toiseen 
kolmanteen maahan tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle. Tietoja ei saa 
siirtää kolmansiin maihin, joiden 
lainsäädäntö mahdollistaa yksiselitteisesti 
tämän asetuksen vastaisen tai muulla 
tavoin perusoikeuksien kanssa 
ristiriidassa olevan tietojen käsittelemisen, 
kuten esimerkiksi kansallisen 
lainsäädännön tai turvallisuuden 
kannalta tarpeettoman sisä- tai 
ulkopoliittisissa tarkoituksissa suoritetun 
tietojen käsittelemisen.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on kieltää tietojen siirtäminen kolmansiin maihin, joiden oikeusjärjestelmä 
mahdollistaa EU:n kansalaisten tietojen käsittelemisen tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
asetuksen ja/tai perusoikeuksien kanssa.

Tarkistus 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erillistä lupaa.

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erityistä
lupaa.

Or. es
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Tarkistus 2388
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erillistä lupaa.

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos Euroopan 
tietosuojaneuvosto on komissiota 
kuultuaan päättänyt, että kyseinen kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kyseinen 
kansainvälinen järjestö tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason. Tällaiselle siirrolle ei 
tarvita erillistä lupaa.

Or. en

Tarkistus 2389
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erillistä lupaa.

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos EU:n tai 
jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä 
on voimassa kansainvälisiä sopimuksia
tai järjestelyjä tai jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erillistä lupaa.

Or. en

Tarkistus 2390
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisteröidylle on ilmoitettava 
kaikista tiedonsiirroista, jotka tehdään 
Euroopan unionin lainkäyttövaltaan 
kuuluvasta pilvestä kolmannen maan 
lainkäyttövaltaan kuuluvaan pilveen, ja 
näiden tiedonsiirtojen 
oikeusvaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 2391
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
oikeudelliset ennakkotapaukset sekä 
tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

Or. en

Tarkistus 2392
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta, tuomioistuinten 
oikeuskäytäntöä sekä ammatillisia sääntöjä 
ja suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

Or. en

Tarkistus 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
lainsäädäntö, joka koskee muun muassa 
yleistä turvallisuutta, puolustusta, 
kansallista turvallisuutta ja rikosoikeutta,
tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa
sekä ammatillisia sääntöjä ja suojatoimia, 
joita kyseisessä maassa tai kansainvälisessä 
järjestössä noudatetaan, sekä tehokkaat ja 
täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, kuten 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot rekisteröityjä ja 
erityisesti niitä unionin alueella asuvia 
rekisteröityjä varten, joiden tietoja 
siirretään;

Or. en
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Tarkistus 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

a) oikeusvaltioperiaatteen levinneisyyden 
ja vakiintuneisuuden taso, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia 
henkilötietojen suojaan liittyviä sääntöjä 
ja suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä oikeussuojan saatavuus ja 
oikeuksien vaativuus- ja tehokkuustaso, 
kuten hallinnollinen ja oikeudellinen 
kanne- ja muutoksenhakuoikeus,
erityisesti niitä unionin alueella asuvia 
rekisteröityjä varten, joiden tietoja 
siirretään;

Or. es

Tarkistus 2395
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön tekemät 
kansainväliset sitoumukset.

c) kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön tekemät 
kansainväliset sitoumukset ja erityisesti 
oikeudelliset sitovat yleissopimukset tai 
ihmisoikeuslainsäädäntöön tai 
kansainväliseen oikeuteen perustuvat 
välineet.

Or. en
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Perustelu

Tämä kannustaisi kolmansia maita sitoutumaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen 108 
tai muihin vastaaviin välineisiin.

Tarkistus 2396
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kansainvälinen 
järjestö tarjoaa 2 kohdassa tarkoitetun 
riittävän tietosuojan tason. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päätetään, että kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kansainvälinen 
järjestö tarjoaa 2 kohdassa tarkoitetun 
riittävän tietosuojan tason.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jonka mukaan kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan 
delegoiduilla säädöksillä, jotta varmistetaan Euroopan parlamentin täysipainoinen 
osallistuminen päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 2397
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö tarjoaa 2 kohdassa 
tarkoitetun riittävän tietosuojan tason. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 

3. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
kansainvälinen järjestö tarjoaa 2 kohdassa 
tarkoitetun riittävän tietosuojan tason. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2398
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö tarjoaa 2 kohdassa 
tarkoitetun riittävän tietosuojan tason. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päätetään, että kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
kansainvälinen järjestö tarjoaa 2 kohdassa 
tarkoitetun riittävän tietosuojan tason.

Or. en

Tarkistus 2399
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Täytäntöönpanosäädöksessä
määritellään sen maantieteellinen 
soveltamisala ja alakohtainen soveltaminen 
ja mahdollisuuksien mukaan nimetään 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen.

4. Delegoidussa säädöksessä määritellään 
sen maantieteellinen soveltamisala ja 
alakohtainen soveltaminen ja 
mahdollisuuksien mukaan nimitetään 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen.

Or. en
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Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jonka mukaan kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan 
delegoiduilla säädöksillä, jotta varmistetaan Euroopan parlamentin täysipainoinen 
osallistuminen päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 2400
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Täytäntöönpanosäädöksessä
määritellään sen maantieteellinen 
soveltamisala ja alakohtainen 
soveltaminen ja mahdollisuuksien 
mukaan nimetään 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu valvontaviranomainen.

4. Delegoidussa säädöksessä määritellään 
sen alueellinen soveltamisala ja nimetään 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen.

Or. en

Tarkistus 2401
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio hyväksyy ja julkistaa 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevien 
päätösten tekoon sovellettavia sitovia 
menettelyjä, joiden on sisällettävä
vähintään seuraavat seikat:
a) menettelyt, joilla kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori (jota voi edustaa 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden järjestö tai ryhmä) tai 
kansainvälinen tai alueellinen järjestö voi 
pyytää tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevan päätöksen tekemistä;
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b) päätöksentekomenettelyn vaiheet sekä 
kunkin vaiheen toteuttamiselle asetettavat 
määräajat;
c) tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä pyytäneen osapuolen tai 
pyytäneiden osapuolten oikeus tulla 
kuulluksi menettelyn eri vaiheissa;
d) tapa, jolla asianomaiset osapuolet 
(kuten yksityishenkilöt, kuluttajajärjestöt, 
akateemiset asiantuntijat, hallintoyksiköt, 
rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät) voivat esittää kantansa 
päätösehdotukseen.
Komissio joko hyväksyy tai hylkää 
pyynnön tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevan päätöksen tekemisestä vuoden 
kuluessa pyynnön esittämisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on parantaa tietosuojan tason riittävyyttä koskevien menettelyjen 
tehokkuutta.

Tarkistus 2402
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riittävää 
tietosuojan tasoa, varsinkin jos 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön yleisessä ja alakohtaisessa 
lainsäädännössä ei taata rekisteröidyille 
ja erityisesti niille unionin alueella 
asuville rekisteröidyille, joiden tietoja 

Poistetaan.
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siirretään, tehokkaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot mukaan lukien. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen tai, jos yksilön oikeus 
henkilötietojen suojaan sitä kiireellisesti 
edellyttää, 87 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2403
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kansainvälinen 
järjestö ei tarjoa tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua riittävää tietosuojan tasoa, 
varsinkin jos kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön yleisessä ja 
alakohtaisessa lainsäädännössä ei taata 
rekisteröidyille ja erityisesti niille unionin 
alueella asuville rekisteröidyille, joiden 
tietoja siirretään, tehokkaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot mukaan lukien. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen tai, jos yksilön oikeus 
henkilötietojen suojaan sitä kiireellisesti 
edellyttää, 87 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päätetään, että kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kansainvälinen 
järjestö ei tarjoa tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua riittävää tietosuojan tasoa, 
varsinkin jos kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön yleisessä ja 
alakohtaisessa lainsäädännössä ei taata 
rekisteröidyille ja erityisesti niille unionin 
alueella asuville rekisteröidyille, joiden 
tietoja siirretään, tehokkaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot mukaan lukien.

Or. en
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Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jonka mukaan kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan 
delegoiduilla säädöksillä, jotta varmistetaan Euroopan parlamentin täysipainoinen 
osallistuminen päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 2404
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riittävää 
tietosuojan tasoa, varsinkin jos kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön yleisessä 
ja alakohtaisessa lainsäädännössä ei taata 
rekisteröidyille ja erityisesti niille unionin 
alueella asuville rekisteröidyille, joiden 
tietoja siirretään, tehokkaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot mukaan lukien. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen tai, jos yksilön oikeus 
henkilötietojen suojaan sitä kiireellisesti 
edellyttää, 87 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päätetään, että kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riittävää 
tietosuojan tasoa, varsinkin jos kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön 
lainsäädännössä ei taata rekisteröidyille ja 
erityisesti niille unionin alueella asuville 
rekisteröidyille, joiden tietoja siirretään, 
tehokkaita ja täytäntöönpanokelpoisia 
oikeuksia, tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio päättää 5 kohdan nojalla 
kieltää kaikki henkilötietojen siirrot 
kolmanteen maahan tai kyseisen 
kolmannen maan alueelle tai 
tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle, tämä päätös ei 
rajoita 42–44 artiklan soveltamista. 
Komissio aloittaa sopivalla hetkellä 
neuvottelut kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön kanssa 5 kohdan 
mukaisesti tehdystä päätöksestä 
aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi.

6. Jos komissio tekee päätöksen 5 kohdan 
nojalla, henkilötietojen siirtoa kolmanteen 
maahan tai kyseisen kolmannen maan 
alueelle tai tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle rajoitetaan 42–
44 artiklan mukaisesti. Komissio aloittaa 
sopivalla hetkellä neuvottelut kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön kanssa 
5 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä 
aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi.

Or. es

Tarkistus 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio päättää 5 kohdan nojalla 
kieltää kaikki henkilötietojen siirrot 
kolmanteen maahan tai kyseisen 
kolmannen maan alueelle tai 
tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle, tämä päätös ei 
rajoita 42–44 artiklan soveltamista. 
Komissio aloittaa sopivalla hetkellä 
neuvottelut kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön kanssa 5 kohdan 
mukaisesti tehdystä päätöksestä 
aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi.

6. Jos komissio päättää 5 kohdan nojalla 
kieltää kaikki henkilötietojen siirrot 
kolmanteen maahan tai kyseisen 
kolmannen maan alueelle tai 
tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle, tämä päätös ei 
rajoita 42 artiklan soveltamista. Komissio 
aloittaa sopivalla hetkellä neuvottelut 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön kanssa 5 kohdan mukaisesti 
tehdystä päätöksestä aiheutuneen tilanteen 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2407
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tämän artiklan mukaista tietosuojan 
tason riittävyyttä koskevaa komission 
päätöstä voidaan tarkastella uudelleen, 
jos kyseisen kolmannen maan tietosuojan 
taso muuttuu.

Or. en

Tarkistus 2408
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä luettelon niistä 
kolmansista maista, kolmannen maan 
alueista ja tietojenkäsittelyn sektoreista 
sekä kansainvälisistä järjestöistä, joiden 
osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso 
on tai ei ole riittävä.

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja verkkosivustollaan
luettelon niistä kolmansista maista, 
kolmannen maan alueista ja 
tietojenkäsittelyn sektoreista sekä 
kansainvälisistä järjestöistä, joiden osalta 
se on päättänyt, että tietosuojan taso on tai 
ei ole riittävä.

Or. en

Tarkistus 2409
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä luettelon niistä 
kolmansista maista, kolmannen maan 
alueista ja tietojenkäsittelyn sektoreista 

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja verkkosivustollaan
luettelon niistä kolmansista maista, 
kolmannen maan alueista ja 
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sekä kansainvälisistä järjestöistä, joiden 
osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso 
on tai ei ole riittävä.

tietojenkäsittelyn sektoreista sekä 
kansainvälisistä järjestöistä, joiden osalta 
se on päättänyt, että tietosuojan taso on tai 
ei ole riittävä.

Or. en

Tarkistus 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä luettelon niistä 
kolmansista maista, kolmannen maan 
alueista ja tietojenkäsittelyn sektoreista 
sekä kansainvälisistä järjestöistä, joiden 
osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso 
on tai ei ole riittävä.

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja verkkosivustollaan
luettelon niistä kolmansista maista, 
kolmannen maan alueista ja 
tietojenkäsittelyn sektoreista sekä 
kansainvälisistä järjestöistä, joiden osalta 
se on päättänyt, että tietosuojan taso on tai 
ei ole riittävä.

Or. en

Tarkistus 2411
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Päätökset, jotka komissio on tehnyt
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan 
tai 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyvät 
voimassa, kunnes komissio muuttaa niitä 
tai korvaa tai kumoaa ne.

8. Päätökset, jotka komissio on tehnyt 
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan 
tai 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyvät 
voimassa kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. hu
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Tarkistus 2412
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Päätökset, jotka komissio on tehnyt 
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan 
tai 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyvät 
voimassa, kunnes komissio muuttaa niitä 
tai korvaa tai kumoaa ne.

8. Päätökset, jotka komissio on tehnyt 
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan 
tai 26 artiklan 4 kohdan nojalla, 
tarkistetaan tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. Komissio kertoo 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen tarkastelunsa 
tuloksista ja toteutetuista toimista. 
Euroopan tietosuojaneuvosto saa sitä 
ennen tilaisuuden ottaa kantaa 
kertomukseen.

Or. de

Tarkistus 2413
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Päätökset, jotka komissio on tehnyt 
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan 
tai 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyvät 
voimassa, kunnes komissio muuttaa niitä 
tai korvaa tai kumoaa ne.

8. Päätökset, jotka komissio on tehnyt 
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan 
tai 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyvät 
voimassa kaksi vuotta asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 2414
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a. EU:n tai jäsenvaltion ja kolmannen 
maan väliset kansainväliset sopimukset 
tai järjestelyt katsotaan riittäviksi tässä 
artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

EU:n tai jäsenvaltion ja kolmannen maan välisten kansainvälisten sopimusten olisi pysyttävä 
voimassa varsinkin, jos ne on tehty direktiivin 95/46/EY voimassaoloaikana.

Tarkistus 2415
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
41 artiklan nojalla tai päättää, että jokin 
kolmas maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai jokin 
kansainvälinen järjestö ei varmista 
riittävää tietosuojan tasoa 41 artiklan 
5 kohdan nojalla, rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

Or. en

Tarkistus 2416
Axel Voss



AM\929519FI.doc 43/150 PE506.169v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan, 
yritysryhmän ulkomaiselle sivuliikkeelle
tai kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

Or. en

Tarkistus 2417
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

Näillä asianmukaisilla takeilla on
a) taattava 5 artiklassa vahvistettujen 
henkilötietojen käsittelyä koskevien 
periaatteiden noudattaminen;
b) taattava III luvussa vahvistetut 
rekisteröityjen oikeudet.
Tietosuojasta vastaavan viranomaisen 
kuuleminen on tällaisissa tapauksissa 
pakollista.
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Or. en

Tarkistus 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
41 artiklan nojalla tai päättää, että jokin 
kolmas maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai jokin 
kansainvälinen järjestö ei varmista 
riittävää tietosuojan tasoa 41 artiklan 
5 kohdan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

Or. en

Tarkistus 2419
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
41 artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut asianmukaiset takeet.
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joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

Or. en

Tarkistus 2420
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 41 
artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
41 artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle vain 
jos kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on antanut 
oikeudellisesti sitovassa välineessä 
asianmukaiset takeet, joilla varmistetaan 
henkilötietojen suoja.

Or. en

Tarkistus 2421
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 43 artiklassa tarkoitetut yritystä 
koskevat sitovat säännöt; tai

a) 38 b artiklassa tarkoitetut yritystä 
koskevat sitovat säännöt; tai

Or. en

Tarkistus 2422
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 39 artiklan mukainen voimassa oleva 
"eurooppalainen tietosuojasinetti";

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen tietosuojasinetin olisi herätettävä luottamusta rekisteröidyissä, taattava 
oikeusvarmuus rekisterinpitäjille ja samalla edistettävä eurooppalaisten tietosuojanormien 
käyttöönottoa EU:n ulkopuolella helpottamalla EU:n ulkopuolisten yritysten pääsyä unionin 
markkinoille sertifioinnin kautta.

Tarkistus 2423
Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

a a) 39 artiklan mukainen voimassa oleva 
"eurooppalainen tietosuojasinetti";

Or. en

Tarkistus 2424
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission hyväksymät tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet; nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen; tai

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus, jonka mukaan kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan 
delegoiduilla säädöksillä, jotta varmistetaan Euroopan parlamentin täysipainoinen 
osallistuminen päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus 2425
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission hyväksymät tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet; nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2426
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission hyväksymät tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet; nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen; tai

b) komission hyväksymät tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän ja 
vastaanottajan, joka voi toimia 
henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa, 
välillä, Euroopan talousalueen 
ulkopuolisista tiedoista, joihin voi sisältyä 
vakioehtoja tietojen siirtämiseksi 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle; 
nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen; tai

Or. en

Perustelu

Lainattu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2427
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission hyväksymät tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet; nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;

b) komission hyväksymät tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän ja 
vastaanottajan, joka voi toimia 
henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa, 
välillä, Euroopan talousalueen 
ulkopuolisista tiedoista, joihin voi sisältyä 
vakioehtoja tietojen siirtämiseksi 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle; 
nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

Or. de

Tarkistus 2428
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, 
jotka tietosuojaviranomainen vahvistaa 57 
artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 

c) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, 
jotka tietosuojaviranomainen vahvistaa 57 
artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
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jos komissio toteaa ne 62 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan nojalla yleisesti päteviksi; tai

jos komissio toteaa ne 62 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan nojalla yleisesti päteviksi;

Or. en

Tarkistus 2429
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, 
jotka tietosuojaviranomainen vahvistaa 57 
artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
jos komissio toteaa ne 62 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan nojalla yleisesti päteviksi; tai

c) sellaiset tietosuojaa koskevat 
vakiolausekkeet rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän ja 
vastaanottajan, joka voi toimia 
henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa, 
välillä, unionin ulkopuolisista tiedoista,
joihin voi sisältyä vakioehtoja tietojen 
siirtämiseksi unionin ulkopuolelle, jotka 
tietosuojaviranomainen vahvistaa 
57 artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
jos komissio toteaa ne 62 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan nojalla yleisesti päteviksi; tai

Or. en

Perustelu

Muutokset on lainattu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2430
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, 
jotka tietosuojaviranomainen vahvistaa 
57 artiklassa tarkoitetun 

c) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, 
jotka tietosuojaviranomainen vahvistaa 
57 artiklassa tarkoitetun 
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yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
jos komissio toteaa ne 62 artiklan 
1 kohdan b alakohdan nojalla yleisesti 
päteviksi; tai

yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja vastaanottajan, joka voi 
toimia henkilötietojen käsittelijän 
alaisuudessa, välillä, Euroopan 
talousalueen ulkopuolisista tiedoista, 
joihin voi sisältyä vakioehtoja tietojen 
siirtämiseksi Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, jos komissio toteaa 
tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet 
87 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
tarkastelumenettelyssä yleisesti päteviksi; 
tai

Or. de

Tarkistus 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajan väliset 
sopimuslausekkeet, jotka 
valvontaviranomainen on vahvistanut 4 
kohdan mukaisesti.

d) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajan väliset 
sopimuslausekkeet 4 kohdan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2432
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten 83 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet;
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Or. en

Tarkistus 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajan 
väliset sopimuslausekkeet, jotka 
täydentävät tämän artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettuja tietosuojaa 
koskevia vakiolausekkeita ja jotka 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
hyväksynyt 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus kannustaisi järjestöjä menemään lakisääteisiä perusvaatimuksia pidemmälle 
ja noudattamaan sellaisia järjestelmiä kuin "sinetöity tieto" (data seal) tai 
"luotettavuusmerkintä" (trust mark).

Tarkistus 2434
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajan 
väliset sopimuslausekkeet, jotka 
täydentävät tämän artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettuja tietosuojaa 
koskevia vakiolausekkeita ja jotka 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
hyväksynyt 4 kohdan mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Lainattu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2435
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yhteistyösopimukset tai viranomaisen 
yksipuoliset sitoumukset.

Or. en

Tarkistus 2436
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) osallistuminen komission 
hyväksymään kansainväliseen 
tietosuojajärjestelmään;

Or. de

Perustelu

Kolmansiin maihin tapahtuvaa siirtoa koskevat määräykset eivät tällä hetkellä kannusta 
kansainvälisiä tietosuojajärjestelmiä (esimerkiksi APECin ja ECOWASin järjestelmiä) 
tavoittelemaan EU:n näkökulmasta asianmukaista tietosuojan tasoa. Uusi e alakohta tarjoaa 
ainakin tulevaisuudessa mahdollisuuden riittävien takuiden hyväksymiselle kansainväliseen 
tietosuojajärjestelmään osallistumisen perusteella.

Tarkistus 2437
Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) terveydellisiä tarkoituksia varten 
81 artiklassa tai historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten 83 artiklassa 
tarkoitetut toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan artiklaan 42 sekä 81 ja 83.

Tarkistus 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten 83 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 2439
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten 83 artiklan 
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4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Taken from ITRE-opinion.

Tarkistus 2440
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
asianmukaisen takeen voi muodostaa 
myös henkilötietojen käsittelijöiden 
välinen yksittäinen oikeudellisesti sitova 
väline, jos siinä asetetaan tiedot 
vastaanottavalle käsittelijälle pääosin 
samat velvoitteet kuin komission 
hyväksymissä tietosuojaa koskevissa EU:n 
vakiolausekkeissa. Tätä sovelletaan 
tapauksiin, joissa useampi kuin yksi 
rekisterinpitäjä käyttää samaa 
henkilötietojen käsittelijää suorittamaan 
rekisterissään oleville henkilötiedoille 
pääosin samankaltaisia käsittelytoimia ja 
joissa käsittelijä ja/tai rekisterinpitäjä 
siirtää kyseiset useiden eri 
rekisterinpitäjien rekistereissä olevat 
henkilötiedot toiselle henkilötietojen 
käsittelijälle kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 2441
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2442
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

3. Siirrot, jotka perustuvat 2 kohdan a, b, c
tai e alakohtaan, eivät tarvitse muuta 
hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 2443
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a tai c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on seurauksena 2 kohdan b alakohdan poistamisesta.

Tarkistus 2444
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a tai c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

3. Siirrot, jotka perustuvat 2 kohdan a, b, c 
tai e alakohtaan, eivät tarvitse muuta 
hyväksyntää.

Or. en

Perustelu

Tutkimusta varten avainkoodatut tiedot, joita kolmannessa maassa sijaitsevat vastaanottajat 
eivät voi tunnistaa uudelleen, olisi sallittava lisäämättä hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 2446
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a, b, c, d, da tai db alakohdassa
tarkoitettuihin yritystä koskeviin sitoviin 
sääntöihin, eivät tarvitse muuta 
hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 2447
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, eivät tarvitse 
muuta hyväksyntää.

3. Siirrot, jotka perustuvat tietosuojaa 
koskeviin vakiolausekkeisiin tai 2 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin, 3 kohdassa 
tarkoitettuun yhteen oikeudellisesti 
sitovaan asiakirjaan tai jotka tehdään 
sellaisten yritysryhmien välillä, joilla on 
sitovat yritystä koskevat säännöt, 
katsotaan tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisiksi eikä niistä tarvitse kuulla 
valvontaviranomaisia, eikä niitä tarvitse 
esittää niille eivätkä ne tarvitse niiden
hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 2448
Sophia in 't Veld

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

3 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ovat muun muassa 
vaatimus siitä, että takeita koskeva riita-
asia kolmannen maan hallituksen 
valvonnasta tai kolmannen maan 
viranomaisen tietopyynnöistä käsitellään 
kyseessä olevan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
päätoimipaikan jäsenvaltion 
oikeudenkäyttöalueella.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on tarpeen, jotta voidaan välttää kolmannen maan käsittelijän 
vastuuvelvollisuutta koskeva koskemattomuus, jos sovelletaan kolmannen maan 
valvontalainsäädäntöä.

Tarkistus 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
sopimuslausekkeisiin, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on saatava 
sopimuslausekkeille valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
sopimuslausekkeisiin, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on saatava 
sopimuslausekkeille toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen ennakkohyväksyntä 
34 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, toimivaltaisen
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.
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Or. en

Tarkistus 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
sopimuslausekkeisiin, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on saatava 
sopimuslausekkeille valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 
2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
sopimuslausekkeisiin ja jos 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän organisaatiossa ei ole 
tietosuojavastaavaa tai jos niillä ei ole 
riittävää tai voimassaolevaa virallista 
sertifiointia, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on saatava 
sopimuslausekkeille valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.

Or. es

Tarkistus 2451
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
sopimuslausekkeisiin, rekisterinpitäjän tai 

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 2 
kohdan d tai da alakohdassa
tarkoitettuihin sopimuslausekkeisiin, 
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henkilötietojen käsittelijän on saatava 
sopimuslausekkeille valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava sopimuslausekkeille 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin tai jos toimet voivat 
merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.

Or. en

Perustelu

Otettu osittain ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2452
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos siirto perustuu tämän artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
sopimuslausekkeisiin, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on saatava 
sopimuslausekkeille 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.

4. Jos asianmukaiset takeet annetaan 
tämän artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen sopimuslausekkeiden 
perusteella, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
varmistettava suunniteltu käsittely tämän 
asetuksen mukaisesti ja lievennettävä 
kaikkia rekisteröityyn liittyviä riskejä.
Valvontaviranomaisen on tuettava 
asetuksen noudattamista antamalla 
neuvontaa ja ohjausta tämän säännöksen 
mukaisesti. Jos käsittely koskee toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuvia rekisteröityjä, tai jos toimet voivat 
merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on 
annettava neuvontaa asetuksen 
yhdenmukaisen soveltamisen 
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takaamiseksi ja otettava huomioon 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
erityisolosuhteet.

Or. en

Perustelu

ETA:n ulkopuolella käsitellyille tiedoille on annettava asianmukaiset takeet. Siirron käsite on 
vanhentunut, koska tietoihin voidaan päästä käsiksi ETA:n ulkopuolelta ilman, että 
rekisterinpitäjä siirtää niitä. Sopimuslausekkeen ennakkohyväksyntä saa luultavasti aikaan 
suhteettomia rasituksia valvontaviranomaisille, joita on parempi hyödyntää ohjeiden ja 
neuvonnan lähteinä. Euroopan tietosuojaneuvoston koordinointitehtävä takaisi ohjauksen 
yhtenäisyyden.

Tarkistus 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi valita tiedonsiirtojen 
perustaksi tämän artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitetut tietosuojaa 
koskevat vakiolausekkeet, ja se voi esittää 
näiden vakiolausekkeiden lisäksi 
täydentäviä oikeudellisesti sitovia 
sitoumuksia, joita sovelletaan siirrettyihin 
tietoihin. Tällaisissa tapauksissa näistä 
täydentävistä sitoumuksista on kuultava 
ennakolta toimivaltaista 
valvontaviranomaista, ja niiden on 
täydennettävä vakiolausekkeita eikä 
oltava suoraan tai välillisesti ristiriidassa 
niiden kanssa. Jäsenvaltioiden, 
valvontaviranomaisten ja komission on 
kannustettava täydentävien ja 
oikeudellisesti sitovien sitoumuksien 
käyttöä myöntämällä 39 artiklan nojalla 
hyväksyttyjä tietosuojasinettejä, -merkkejä 
tai -mekanismeja näitä 
korkealaatuisempia takeita noudattaville 
rekisterinpitäjille ja henkilötietojen 
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käsittelijöille.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjillä ja henkilötietojen käsittelijöillä on usein suoraa ja käytännön kokemusta, 
jolla osoitetaan, että niiden siirtämien henkilötietojen tapauksessa täydentävät takeet voivat 
olla asianmukaisia. Asetuksella olisi kannustettava näitä rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä tarjoamaan täydentäviä takeita, kun ne ovat asianmukaiset. Näiden täydentävien 
sitoumusten ei pitäisi olla ristiriidassa vakiolausekkeiden kanssa.

Tarkistus 2454
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi valita tiedonsiirtojen 
perustaksi tämän artiklan 2 kohdan 
asiaankuuluvissa säännöksissä tarkoitetut 
tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, ja se 
voi esittää näiden vakiolausekkeiden 
lisäksi täydentäviä oikeudellisesti sitovia 
sitoumuksia, joita sovelletaan siirrettyihin 
tietoihin. Tällaisissa tapauksissa näistä 
täydentävistä sitoumuksista on kuultava 
ennakolta toimivaltaista 
valvontaviranomaista, ja niiden on 
täydennettävä vakiolausekkeita eikä 
oltava suoraan tai välillisesti ristiriidassa 
niiden kanssa. Jäsenvaltioiden, 
valvontaviranomaisten ja komission on 
kannustettava täydentävien ja 
oikeudellisesti sitovien sitoumuksien 
käyttöä myöntämällä 39 artiklan nojalla 
hyväksyttyjä tietosuojasinettejä, -merkkejä 
tai -mekanismeja näitä 
korkealaatuisempia takeita noudattaville 
rekisterinpitäjille ja henkilötietojen 
käsittelijöille.

Or. en
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Perustelu

Otettu osittain ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2455
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
myöntää 39 artiklan nojalla hyväksyttyjä 
tietosuojasinettejä -merkkejä tai 
-mekanismeja näitä takeita noudattaville 
rekisterinpitäjille ja henkilötietojen 
käsittelijöille kannustaakseen tämän 
artiklan 2 kohdan asiaankuuluvissa 
säännöksissä tarkoitettujen täydentävien 
sopimuslausekkeiden käyttöä.

Or. en

Perustelu

Otettu osittain ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2456
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 

Poistetaan.
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järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Tarkistus 2457
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 
järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 

Poistetaan.
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unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Tarkistus 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 
järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 

Poistetaan.
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korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Tarkistus 2459
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 
järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

5. Valvontaviranomaisen direktiivin 
95/46/EK 26 artiklan 2 kohdan mukaiset 
luvat pysyvät voimassa enintään kaksi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta, 
tai kunnes valvontaviranomainen muuttaa 
niitä tai korvaa tai kumoaa ne.

Or. hu

Tarkistus 2460
Sophia in 't Veld
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 
järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

5. Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Tarkistus 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä ja jos 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän on saatava ennakkohyväksyntä 
siirrolle tai siirtojen sarjalle tai 
säännöksille, jotka sisällytetään tällaisen 
siirron perusteet muodostaviin 
hallinnollisiin järjestelyihin. 
Valvontaviranomainen antaa tämän 
ennakkohyväksynnän 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

käsittelijän organisaatiossa ei ole 
tietosuojavastaavaa tai jos niillä ei ole 
riittävää tai voimassaolevaa virallista 
sertifiointia, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka sisällytetään 
tällaisen siirron perusteet muodostaviin 
hallinnollisiin järjestelyihin. 
Valvontaviranomainen antaa tämän 
ennakkohyväksynnän 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. es

Tarkistus 2462
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 

5. Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.
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järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat 
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia.
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Tarkistus 2463
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava ennakkohyväksyntä 
siirrolle tai siirtojen sarjalle tai 
säännöksille, jotka sisällytetään tällaisen 
siirron perusteet muodostaviin 
hallinnollisiin järjestelyihin. 
Valvontaviranomainen antaa tämän 
ennakkohyväksynnän 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
valvontaviranomaisen on sovellettava 57 

5. Jos julkiset viranomaiset käyttävät 
henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita mutta niitä ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, kuten 
2 kohdan d a alakohdassa mainitaan, 
niiden on saatava ennakkohyväksyntä 
siirrolle tai siirtojen sarjalle tai 
säännöksille, jotka sisällytetään tällaisen 
siirron perusteet muodostaviin 
hallinnollisiin järjestelyihin. 
Valvontaviranomainen antaa tämän 
ennakkohyväksynnän 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jos siirto liittyy 
käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, tai jos toimet 
voivat merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
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artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

valvontaviranomaisen on sovellettava 57 
artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Tarkistus 2464
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
ennakkohyväksyntä siirrolle tai siirtojen 
sarjalle tai säännöksille, jotka 
sisällytetään tällaisen siirron perusteet 
muodostaviin hallinnollisiin 
järjestelyihin. Valvontaviranomainen 
antaa tämän ennakkohyväksynnän 34 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos siirto 
liittyy käsittelytoimiin, jotka kohdistuvat
toisessa jäsenvaltiossa tai toisissa 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia. 
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 

5. Jos henkilötietojen suojaa koskevia 
asianmukaisia takeita ei anneta 
oikeudellisesti sitovassa välineessä, 
esimerkiksi yhteisymmärryspöytäkirjassa, 
rekisterinpitäjän on taattava suunnitellun 
käsittelyn yhdenmukaisuus tämän 
asetuksen kanssa ja lievennettävä siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvia 
riskejä. Valvontaviranomaisen on tuettava 
asetuksen noudattamista antamalla 
neuvontaa ja ohjausta tämän säännöksen 
mukaisesti. Jos käsittely koskee toisessa 
jäsenvaltiossa tai toisissa jäsenvaltioissa 
asuvia rekisteröityjä, tai jos toimet voivat 
merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta unionissa, 
tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on 
annettava neuvontaa asetuksen 
yhdenmukaisen soveltamisen 
takaamiseksi ja otettava huomioon 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
erityisolosuhteet.
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korvaa tai kumoaa ne.
Ennakkohyväksynnät, jotka 
valvontaviranomainen on antanut 
direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan 
nojalla, pysyvät voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen muuttaa niitä tai 
korvaa tai kumoaa ne.

Or. en

Perustelu

Ennakkohyväksyntävaatimus rasittaisi liikaa valvojia. Euroopan tietosuojaneuvoston asema 
olisi hyödyllinen.

Tarkistus 2465
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirto yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen perusteella

Poistetaan.

1. Valvontaviranomainen vahvistaa 
yrityksiä koskevat sitovat säännöt 58 
artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
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 
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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, 
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 
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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 
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, 
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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 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen vahvistaa
yrityksiä koskevat sitovat säännöt 58 
artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
jos

1. Valvontaviranomainen hyväksyy yhdellä 
hyväksymissäädöksellä yrityksiä koskevat 
säännöt yritysryhmälle, jos

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään perustetta sille, että yhdenmukaisuusmekanismi otetaan käyttöön yrityksiä 
koskeville sitoville säännöille. Näin ei tehdä nykyisessä tietosuojakehyksessä.

Tarkistus 2467
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen vahvistaa
yrityksiä koskevat sitovat säännöt 58 
artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 

1. Toimivaltainen valvontaviranomainen
hyväksyy yhdellä hyväksymissäädöksellä 
yrityksiä koskevat säännöt yritysryhmälle. 
Näiden sääntöjen perusteella on 
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jos mahdollista tehdä useita saman toimialan 
sisäisiä kansainvälisiä siirtoja Euroopassa 
ja sen ulkopuolelle, jos

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2468
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen vahvistaa
yrityksiä koskevat sitovat säännöt 58 
artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
jos

1. Rekisterinpitäjät ja/tai henkilötietojen 
käsittelijät, jotka haluavat antaa 
asianmukaiset takeet 42 artiklan 
2 kohdan a alakohdan yrityksiä koskevilla 
sitovilla säännöillä, ilmoittavat 
asianmukaisille valvontaviranomaisille 
yrityksiä koskevista sitovista 
säännöistään, ja valvontaviranomaisten 
on hyväksyttävä yrityksiä koskevat sitovat 
säännöt, jos

Or. en

Tarkistus 2469
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen vahvistaa
yrityksiä koskevat sitovat säännöt 58 
artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, 
jos

1. Tarvittaessa asianmukaiset takeet 
annetaan yrityksiä koskevilla sitovilla 
säännöillä ja rekisterinpitäjien on 
taattava yhdenmukaisuus asetuksen 
kanssa, jos yrityksiä koskevat sitovat 
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säännöt
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;

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;

b) säännöissä nimenomaisesti annetaan 
rekisteröidyille täytäntöönpanokelpoisia 
oikeuksia;

c) säännöt täyttävät 2 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.

c) säännöt täyttävät 2 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.

Valvontaviranomaisen on tuettava 
asetuksen noudattamista antamalla 
neuvontaa ja ohjausta tämän säännöksen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjien on vastattava siitä, että yrityksiä koskevat sitovat säännöt ovat 
yhdenmukaisia asetuksen kassa. Kaikkien yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen 
hyväksyminen olisi liian rasittavaa valvojille, joita on parempi hyödyntää neuvojen 
antamisessa.

Tarkistus 2470
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

a) säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja 
niitä sovelletaan kaikkiin rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän yritysryhmän 
jäseniin ja niiden ulkopuolisiin 
alihankkijoihin, niiden työntekijät mukaan 
lukien, ja kaikki nämä yksiköt myös 
panevat säännöt täytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

a) säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja 
niitä sovelletaan kaikkiin rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän yritysryhmän 
jäseniin ja niiden ulkopuolisiin 
alihankkijoihin, niiden työntekijät mukaan 
lukien, ja kaikki nämä yksiköt myös 
panevat säännöt täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 2472
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

a) säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja 
niitä sovelletaan kaikkiin rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän yritysryhmän 
jäseniin ja niiden ulkopuolisiin 
alihankkijoihin, niiden työntekijät mukaan 
lukien, ja kaikki nämä yksiköt myös 
panevat säännöt täytäntöön;

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2473
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

a) säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja 
niitä sovelletaan kaikkiin rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän yritysryhmän 
jäseniin ja niiden alihankkijoihin, jotka 
kuuluvat yrityksiä koskevien sitovien 
sääntöjen soveltamisalaan, niiden 
työntekijät mukaan lukien, ja kaikki nämä 
yksiköt myös panevat säännöt täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

Komission teksti Tarkistus

b a) säännöt on laadittu kyseisellä 
toimipaikalla henkilöstön edustajien ja 
tietosuojavastaavan suostumuksen 
jälkeen;

Or. de

Tarkistus 2475
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritysryhmän ja sen jäsenten rakenne ja 
yhteystiedot;

a) yritysryhmän ja sen jäsenten sekä niiden 
ulkopuolisten alihankkijoiden rakenne ja 
yhteystiedot;
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Or. en

Tarkistus 2476
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritysryhmän ja sen jäsenten rakenne ja 
yhteystiedot;

a) yritysryhmän ja sen jäsenten sekä niiden 
ulkopuolisten alihankkijoiden rakenne ja 
yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritysryhmän ja sen jäsenten rakenne ja 
yhteystiedot;

a) yritysryhmän ja sen jäsenten sekä niiden 
ulkopuolisten alihankkijoiden rakenne ja 
yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 2478
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritysryhmän ja sen jäsenten rakenne ja 
yhteystiedot;

a) yritysryhmän ja sen jäsenten sekä niiden 
ulkopuolisten alihankkijoiden rakenne ja 
yhteystiedot;
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Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2479
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yritysryhmän ja sen jäsenten rakenne ja 
yhteystiedot;

a) yritysryhmän ja sen jäsenten sekä niiden 
alihankkijoiden rakenne ja yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 2480
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

b) tiedonsiirrot tai tiedonsiirtojen sarjat, 
henkilötietojen ryhmät mukaan lukien, 
käsittelytoimien tyyppi ja käsittelyn 
tarkoitukset, käsittelyn kohteena olevien 
rekisteröityjen ryhmä sekä tarvittaessa
tieto siitä, mistä kolmannesta maasta tai 
kolmansista maista on kyse;

Or. en

Tarkistus 2481
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

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

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;

f) 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;

Or. en

Tarkistus 2482
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edellä olevan 35 artiklan mukaisesti 
nimitetyn tietosuojavastaavan tehtävät, 
mukaan lukien yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen noudattamisen valvonta 
yritysryhmässä, sekä koulutuksen ja 
valitusten käsittelyn seuranta;

h) edellä olevan 35 artiklan mukaisesti 
nimitetyn tietosuojavastaavan tehtävät, 
mukaan lukien yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen noudattamisen valvonta 
yritysryhmässä;

Or. en

Tarkistus 2483
Louis Michel

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

2 a. Jos henkilötietojen käsittelijä haluaa 
antaa asianmukaiset takeet 42 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla 
yrityksiä koskevilla sitovilla säännöillä, 
43 artiklan 2 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitettuja asioita
a) sovelletaan vain, mikäli ne ovat 
sovellettavissa henkilötietojen 
käsittelijään ja rekisteröidyn kannalta 
asiaankuuluvia sekä
b) jos ne voidaan eritellä kunkin 
rekisterinpitäjän osalta.

Or. en

Tarkistus 2484
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2485
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä 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 66 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2486
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2487
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään muoto ja 
menettelyt rekisterinpitäjien, 
henkilötietojen käsittelijöiden ja 
valvontaviranomaisten välillä tässä 
artiklassa tarkoitetuista yritystä koskevista 
sitovista säännöistä sähköisin keinoin 
käytävää tietojenvaihtoa varten.

Or. en

Perustelu

Yleinen tarkistus, jolla korvataan kaikki täytäntöönpanosäädökset delegoiduilla säädöksillä, 
jotta Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen päätöksentekoprosessiin voidaan 
taata.

Tarkistus 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

4. Komissio voi vahvistaa muodon ja 
menettelyt rekisterinpitäjien, 
henkilötietojen käsittelijöiden ja 
valvontaviranomaisten välillä tässä 
artiklassa tarkoitetuista yritystä koskevista 
sitovista säännöistä käytävää 
tietojenvaihtoa varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 



AM\929519FI.doc 85/150 PE506.169v02-00

FI

tarkastelumenettelyä noudattaen. tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 2489
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

4. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvoston kuulemisen jälkeen 
valta antaa 86 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
muoto ja menettelyt rekisterinpitäjien, 
henkilötietojen käsittelijöiden ja 
valvontaviranomaisten välillä tässä 
artiklassa tarkoitetuista yritystä koskevista 
sitovista säännöistä sähköisin keinoin 
käytävää tietojenvaihtoa varten.

Or. en

Tarkistus 2490
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Siirto yritystä koskevien sitovien 

sääntöjen perusteella
Sovelletaan vastaavasti 38 b artiklan 
säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Siirrot, joita ei sallita unionin 

lainsäädännössä
1. Tuomioistuinten tekemät ratkaisut tai 
kolmansien maiden hallinnollisten 
viranomaisten päätökset, joissa 
edellytetään rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
henkilötietojen julkistamista, voidaan 
tunnustaa tai panna täytäntöön vain 
keskinäistä avunantoa koskevan 
sopimuksen tai unionin tai jäsenvaltion ja 
pyynnön esittävän kolmannen maan 
välisen voimassa olevan kansainvälisen 
sopimuksen perusteella.
2. Jos tuomioistuimen ratkaisussa tai 
kolmannen maan hallinnollisen 
viranomaisen päätöksessä pyydetään 
rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää luovuttamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on ilman 
aiheetonta viivästystä ilmoitettava esitetty 
pyyntö valvontaviranomaiselle sekä 
saatava siirrolle valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
3. Valvontaviranomaisen on arvioitava, 
vastaako pyydetty tietojen luovuttaminen 
asetuksen säännöksiä ja erityisesti onko 
se tarpeen ja oikeudellisten vaatimusten 
mukaista 44 artiklan 1 kohdan d ja 
e alakohdan sekä 5 kohdan perusteella.
4. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
pyynnöstä toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle. Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on myös 
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ilmoitettava rekisteröidylle pyynnöstä ja 
valvontaviranomaisen antamasta 
hyväksynnästä.
5. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksessä 2 kohdassa 
tarkoitetun valvontaviranomaiselle 
annettavan vakiomuotoisen ilmoituksen ja 
4 kohdassa tarkoitetut rekisteröidylle 
annettavat tiedot sekä ilmoitusta ja tietoja 
koskevat menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2492
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset Kansainvälisten siirtojen muut oikeutetut 
syyt

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2493
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty
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tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä tai 42 artiklassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ei ole annettu, 
henkilötietojen siirto tai siirtojen sarja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan suorittaa vain sillä 
edellytyksellä, että

tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä tai 42 artiklassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ei ole annettu, 
henkilötietojen siirto tai siirtojen sarja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, mikäli käsittely ei ole 
laajamittainen, toistuva ja rakenteellinen,
voidaan suorittaa vain sillä edellytyksellä, 
että

Or. en

Tarkistus 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä tai 42 artiklassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ei ole annettu, 
henkilötietojen siirto tai siirtojen sarja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan suorittaa vain sillä 
edellytyksellä, että

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä; tai jos komissio päättää, että 
kolmas maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa 
41 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
riittävää tietosuojan tasoa; tai jos 42 
artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia 
takeita ei ole annettu, henkilötietojen siirto 
tai siirtojen sarja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle voidaan 
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että

Or. en

Tarkistus 2495
Axel Voss

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

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä tai 42 artiklassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ei ole annettu, 
henkilötietojen siirto tai siirtojen sarja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan suorittaa vain sillä 
edellytyksellä, että

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä; tai jos komissio päättää, että 
kolmas maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa 
41 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
riittävää tietosuojan tasoa; tai jos 42 
artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia 
takeita ei ole annettu, henkilötietojen siirto 
tai siirtojen sarja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle voidaan 
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä tai 42 artiklassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ei ole annettu, 
henkilötietojen siirto tai siirtojen sarja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan suorittaa vain sillä 
edellytyksellä, että

1. Jos 41 artiklan nojalla ei ole tehty 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa 
päätöstä tai 42 artiklassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita ei ole annettu, ja 
sanotun rajoittamatta 6, 14, 15, 16 ja 
17 artiklaa, henkilötietojen siirto tai 
siirtojen sarja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle voidaan
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että

Or. en
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Tarkistus 2497
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on suostunut ehdotettuun 
siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on 
ilmoitettu riskeistä, joita tällaisiin siirtoihin 
liittyy tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevan päätöksen ja asianmukaisten 
takeiden puuttumisen vuoksi; tai

a) rekisteröity on suostunut ehdotettuun 
siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on 
ilmoitettu riskeistä, joita tällaisiin siirtoihin 
liittyy tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevan päätöksen ja asianmukaisten 
takeiden puuttumisen vuoksi; ja

Or. en

Tarkistus 2498
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) siirto on tarpeen yleistä etua koskevan 
tärkeän syyn vuoksi; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siirto on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

e) siirto on tarpeen oikeusvaateen tai 
hallinnollisen vaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi;

Or. es
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Tarkistus 2500
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin 
pohjalta tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 
asianmukaiset takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin 
pohjalta tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 
asianmukaiset takeet.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin 
pohjalta tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 
asianmukaiset takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2503
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin 
pohjalta tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 

Poistetaan.
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asianmukaiset takeet.

Or. en

Perustelu

Oikeutettu etu ei yksin ole riittävä perustelu millekään henkilötietojen siirrolle. Lakiin 
tarvitaan vakaampi perusta 44 artiklan muiden osien mukaisesti.

Tarkistus 2504
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin pohjalta 
tarvittaessa antanut henkilötietojen suojaa 
koskevat asianmukaiset takeet.

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, kun rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on arvioinut 
kaikkia tiettyyn tiedonsiirtoon tai siirtojen 
sarjaan liittyviä olosuhteita ja on tämän 
arvioinnin pohjalta tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 
asianmukaiset takeet.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2505
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 

h) siirto on tarpeen sellaisten 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin pohjalta 
tarvittaessa antanut henkilötietojen suojaa 
koskevat asianmukaiset takeet.

käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin pohjalta 
tarvittaessa antanut henkilötietojen suojaa 
koskevat valvontaviranomaisen 
hyväksymät asianmukaiset takeet.

Or. en

Tarkistus 2506
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) siirto on tarpeen sellaisten
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin 
pohjalta tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 
asianmukaiset takeet.

h) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja kun 
rekisterinpitäjä on tarvittaessa antanut 
henkilötietojen suojaa koskevat 
asianmukaiset takeet.

Or. en

Perustelu

"Siirto" on vanhentunut käsite. Tärkeää on takeiden laatu.

Tarkistus 2507
Axel Voss



AM\929519FI.doc 95/150 PE506.169v02-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

h a) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi 
erityisesti, kun sitä vaaditaan tai tarvitaan 
kolmanteen maahan pääsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 2508
Sarah Ludford

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

Komission teksti Tarkistus

h a) henkilötiedot on muutettu 
tunnistamattomiksi;

Or. en

Perustelu

Tämä on perusteltu poikkeus.

Tarkistus 2509
Ewald Stadler

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

Komission teksti Tarkistus

h a) jos 41 tai 42 artiklan mukaista 
riittävää tietosuojan tasoa ei ole 
saavutettu, henkilötietojen siirto tai 
siirtojen sarja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle tai 
viranomaiselle voidaan suorittaa vain 
sillä edellytyksellä, että siirto tapahtuu 
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rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen 
velvoitteen tai luvan, valvontaan liittyvän 
tai muun oikeudellisen määräyksen 
noudattamiseksi.

Or. de

Tarkistus 2510
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) henkilötiedot on muutettu 
salanimelle ja avainta ja tietoja 
säilytetään erillään ja 
sopimuslausekkeilla kielletään 
rekisterinpitäjää saamasta avainta.

Or. en

Perustelu

Tämä on perusteltu poikkeus.

Tarkistus 2511
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos käsittely perustuu 1 kohdan h 
alakohtaan, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tietojen 
luonteeseen sekä ehdotetun 
käsittelytoimen tai ehdotettujen 
käsittelytoimien tarkoitukseen ja kestoon 
sekä tilanteeseen tietojen 
alkuperämaassa, kolmannessa maassa ja 

Poistetaan.
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lopullisessa kohdemaassa, ja annettava 
tarvittaessa henkilötietojen suojaa 
koskevat asianmukaiset takeet.

Or. en

Tarkistus 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos käsittely perustuu 1 kohdan h 
alakohtaan, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tietojen 
luonteeseen sekä ehdotetun 
käsittelytoimen tai ehdotettujen 
käsittelytoimien tarkoitukseen ja kestoon 
sekä tilanteeseen tietojen 
alkuperämaassa, kolmannessa maassa ja 
lopullisessa kohdemaassa, ja annettava 
tarvittaessa henkilötietojen suojaa 
koskevat asianmukaiset takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan b, c ja h 
alakohtaa ei sovelleta toimiin, joita 
viranomaiset suorittavat osana julkisen
vallan käyttöä.

4. Edellä olevan 1 kohdan b, c ja h 
alakohtaa ei sovelleta toimiin, joita 
viranomaiset tai muut elimet, joiden 
suoritettavaksi yleishyödyllinen tehtävä on 
annettu, suorittavat osana julkisen vallan 
käyttöä.
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Or. en

Perustelu

Asetuksessa on myös säädettävä tapauksista, joissa yksityisille organisaatioille on annettu 
tehtäväksi julkisten palvelujen tarjoaminen. Julkisten palvelujen tarjoamiseen on sovellettava 
yhtenäistä lähestymistapaa riippumatta siitä, onko kyseisen palvelun tarjoava elin 
viranomainen vai julkishallinnon elin vai organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus tämän 
palvelun tarjoamisesta.

Tarkistus 2514
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan b, c ja h 
alakohtaa ei sovelleta toimiin, joita 
viranomaiset suorittavat osana julkisen 
vallan käyttöä.

4. Edellä olevan 1 kohdan b ja c alakohtaa
ei sovelleta toimiin, joita viranomaiset 
suorittavat osana julkisen vallan käyttöä.

Or. en

Tarkistus 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan b, c ja h 
alakohtaa ei sovelleta toimiin, joita 
viranomaiset suorittavat osana julkisen 
vallan käyttöä.

4. Edellä olevan 1 kohdan b ja c alakohtaa
ei sovelleta toimiin, joita viranomaiset 
suorittavat osana julkisen vallan käyttöä.

Or. en

Tarkistus 2516
Sophia in 't Veld
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2517
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan. Tätä 
poikkeusta sovelletaan ainoastaan 
satunnaisiin tiedonsiirtoihin. 
Tiedonsiirtoon liittyvät olosuhteet on 
arvioitava kaikissa tapauksissa 
huolellisesti.

Or. en

Tarkistus 2518
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
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unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

kansainvälisissä yleissopimuksissa,
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2519
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan tai 
sovellettavissa kansainvälisissä 
sopimuksissa tai järjestelyissä.

Or. en

Perustelu

Syyt selvennykseen: Vaikka johdanto-osan 87 kappaleessa tunnustetaan, että tiedonsiirrot 
sääntelyviranomaisten välillä ovat perusteltuja "tärkeiden yleisten syiden" vuoksi, 45 artiklan 
5 kohdassa käsitteellä viitataan ainoastaan EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. On siis 
selvennettävä, että "tärkeät yleiset syyt" kattavat myös kansainväliset sopimukset, joiden 
perusteella ulkomaiset sääntelyviranomaiset tällä hetkellä tekevät kyseisiä tiedonsiirtoja.

Tarkistus 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

5. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava 
kansainvälisissä yleissopimuksissa,
unionin lainsäädännössä tai sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jota 
rekisterinpitäjään sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 2521
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava sekä arviointi 
että tämän artiklan 1 kohdan h 
alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset 
takeet 28 artiklassa tarkoitettuihin 
asiakirjoihin ja ilmoitettava siirrosta 
valvontaviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava sekä arviointi 
että tämän artiklan 1 kohdan h 

Poistetaan.
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alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset 
takeet 28 artiklassa tarkoitettuihin 
asiakirjoihin ja ilmoitettava siirrosta 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava sekä arviointi 
että tämän artiklan 1 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetut asianmukaiset takeet 28 
artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja 
ilmoitettava siirrosta 
valvontaviranomaiselle.

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava sekä arviointi 
että tarvittaessa tämän artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset 
takeet 28 artiklassa tarkoitettuihin 
asiakirjoihin kyseisen artiklan mukaisesti
ja ilmoitettava siirrosta 
valvontaviranomaiselle.

Or. es

Tarkistus 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän on tallennettava sekä arviointi 
että tämän artiklan 1 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetut asianmukaiset takeet 28 
artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja 
ilmoitettava siirrosta
valvontaviranomaiselle.

6. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän on tallennettava sekä arviointi 
että tämän artiklan 1 kohdan h alakohdassa 
tarkoitetut asianmukaiset takeet 28 
artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja 
saatava siirrosta ennakkohyväksyntä 
valvontaviranomaiselta.

Or. en
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Tarkistus 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
tärkeät julkista etua koskevat syyt sekä 1 
kohdan h alakohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita koskevat kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2526
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
tärkeät julkista etua koskevat syyt sekä 1 
kohdan h alakohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita koskevat kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2527
Sophia in 't Veld
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
tärkeät julkista etua koskevat syyt sekä 1 
kohdan h alakohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita koskevat kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2528
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetut tärkeät 
julkista etua koskevat syyt sekä 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja asianmukaisia 
takeita koskevat kriteerit ja vaatimukset.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitetut tärkeät 
julkista etua koskevat syyt.

Or. en

Tarkistus 2529
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
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Tietojen luovutukset, joita ei hyväksytä 
unionin lainsäädännössä

1. Mitään sellaista kolmannen maan 
tuomioistuimen tuomiota tai 
hallintoviranomaisen päätöstä, joka 
edellyttää, että rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
luovutettava henkilötietoja, ei millään 
tavoin tunnusteta tai katsota 
täytäntöönpanokelpoiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta pyynnön 
esittäneen kolmannen maan ja unionin 
tai jäsenvaltion välistä voimassa olevaa 
keskinäistä avunantoa koskevaa 
sopimusta tai kansainvälistä sopimusta.
2. Jos tuomioistuimen ratkaisussa tai 
kolmannen maan hallinnollisen 
viranomaisen päätöksessä pyydetään 
rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää luovuttamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on ilman 
aiheetonta viivästystä ilmoitettava esitetty 
pyyntö valvontaviranomaiselle sekä 
saatava siirrolle valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä.
3. Valvontaviranomaisen on arvioitava, 
vastaako pyydetty tietojen luovuttaminen 
asetuksen säännöksiä ja erityisesti onko 
se tarpeen ja oikeudellisten vaatimusten 
mukaista 44 artiklan 1 kohdan d ja 
e alakohdan sekä 5 kohdan perusteella.
4. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
pyynnöstä toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle. Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on myös 
ilmoitettava rekisteröidylle pyynnöstä ja 
valvontaviranomaisen antamasta 
hyväksynnästä.
5. Komissio voi vahvistaa 2 kohdassa 
tarkoitetun valvontaviranomaiselle 
annettavan vakiomuotoisen ilmoituksen ja 
4 kohdassa tarkoitetut rekisteröidylle 
annettavat tiedot sekä ilmoitusta ja tietoja 
koskevat menettelyt. Nämä 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella tarkistuksella otetaan käyttöön Euroopan komission luonnoksen 42 
artiklan säännökset, sillä nämä säännökset suojaisivat paremmin kolmansien maiden lakien 
soveltamiselta maan alueen ulkopuolella.

Tarkistus 2530
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Tietojen luovutukset, joita ei hyväksytä 

unionin lainsäädännössä
1. Mitään sellaista kolmannen maan 
tuomioistuimen tuomiota tai
hallintoviranomaisen päätöstä, joka 
edellyttää, että rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on 
luovutettava henkilötietoja, ei millään 
tavoin tunnusteta tai katsota 
täytäntöönpanokelpoiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta pyynnön 
esittäneen kolmannen maan ja unionin 
tai jäsenvaltion välistä voimassa olevaa 
keskinäistä avunantoa koskevaa 
sopimusta tai kansainvälistä sopimusta. 
2. Jos tuomioistuimen ratkaisussa tai 
kolmannen maan hallinnollisen 
viranomaisen päätöksessä pyydetään 
rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää luovuttamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on ilman 
aiheetonta viivästystä ilmoitettava esitetty 
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pyyntö valvontaviranomaiselle sekä 
saatava siirrolle valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä.
3. Valvontaviranomaisen on arvioitava, 
vastaako pyydetty tietojen luovuttaminen 
asetuksen säännöksiä ja erityisesti onko 
se tarpeen ja oikeudellisten vaatimusten 
mukaista 44 artiklan 1 kohdan d ja 
e alakohdan sekä 5 kohdan perusteella.
4. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
pyynnöstä toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle. Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on myös 
ilmoitettava rekisteröidylle pyynnöstä ja 
valvontaviranomaisen antamasta 
hyväksynnästä. 
5. Komissio voi vahvistaa 2 kohdassa 
tarkoitetun valvontaviranomaiselle 
annettavan vakiomuotoisen ilmoituksen ja 
4 kohdassa tarkoitetut rekisteröidylle 
annettavat tiedot sekä ilmoitusta ja tietoja 
koskevat menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2531
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Siirrot pilvipalveluihin kolmannen maan 

oikeudenkäyttöalueella
Henkilötietojensiirto pilvipalveluihin 
kolmannen maan oikeudenkäyttöalueella 
kielletään paitsi, jos
a) sovelletaan jotakin tässä luvussa 
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lueteltua laillista perustetta 
henkilötietojen siirtämiselle kolmansiin 
maihin; ja
b) rekisteröity on antanut 
suostumuksensa; ja
c) rekisteröity on antanut suostumuksena 
sen jälkeen, kun hänelle on tiedotettu 
selkeästi, yksiselitteisesti ja varoittavasti 
erillisellä ja näkyvällä viitteellä siitä, että
i) henkilötiedoista saatetaan kerätä 
tiedustelutietoja tai että kolmannen maan 
viranomaiset saattavat valvoa niitä; ja
ii) unionin ja jäsenvaltioiden antamaa 
henkilötietojen ja perusoikeuksien suojaa 
ei voida taata siirron oikeusperustasta 
huolimatta.

Or. en

Tarkistus 2532
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komission ja valvontaviranomaisten on 
toteutettava kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen suhteen 
asianmukaiset toimet, joilla:

1. Komission ja valvontaviranomaisten on 
yhteistyössä Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 108 neuvoa-antavan 
komitean kanssa toteutettava kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
suhteen asianmukaiset toimet, joilla:

Or. fr

Tarkistus 2533
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kehitetään tehokkaita kansainvälisiä 
yhteistyökeinoja, joilla edistetään
henkilötietojen suojaamista koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa;

a) kehitetään tehokkaita kansainvälisiä 
yhteistyökeinoja, joilla taataan
henkilötietojen suojaamista koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 2534
Sophia in 't Veld

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

Komission teksti Tarkistus

d a) selkeytetään ja ratkaistaan 
oikeudellisia ristiriitoja kolmansien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 1 artiklan
soveltamista varten asianmukaiset toimet 
edistääkseen suhteita kolmansiin maihin 
tai kansainvälisiin järjestöihin ja 
erityisesti niiden valvontaviranomaisiin, 
jos komissio on päättänyt, että ne 
tarjoavat 41 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun riittävän tasoisen tietosuojan.

2. Valvontaviranomaiset voivat vaihtaa 
tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toimivaltuuksiensa harjoittamiseen 
liittyvissä toimenpiteissä ja tässä 
asetuksessa säädettyjen oikeuksien 
valvonnassa 1 kohdan a ja b alakohdassa 
määriteltyjä tarkoituksia varten.

Or. es
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Tarkistus 2536
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 1 artiklan 
soveltamista varten asianmukaiset toimet 
edistääkseen suhteita kolmansiin maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin ja erityisesti 
niiden valvontaviranomaisiin, jos komissio 
on päättänyt, että ne tarjoavat 41 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun riittävän tasoisen 
tietosuojan.

2. Komissio toteuttaa yhteistyössä 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 
neuvoa-antavan komitean kanssa 1 
artiklan soveltamista varten asianmukaiset 
toimet edistääkseen suhteita kolmansiin 
maihin tai kansainvälisiin järjestöihin ja 
erityisesti niiden valvontaviranomaisiin, 
jos komissio on päättänyt, että ne tarjoavat 
41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun riittävän 
tasoisen tietosuojan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy edellisen kohdan tarkistukseen.

Tarkistus 2537
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla
Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka toinen 
vuosi 40 ja 45 artiklan soveltamisesta 
viimeisintään neljä vuotta 91 artiklan 
1 kohdassa mainitusta ajankohdasta 
(asetuksen voimaanastumisen 
ajankohdasta). Tätä varten komissio voi 
pyytää tietoa jäsenmailta ja 
valvontaviranomaisilta ja tiedot on 
annettava viipymättä. Raportit ovat 
yleisön saatavilla.
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Or. hu

Perustelu

Muiden raportointivelvollisuuksien mukaisesti.

Tarkistus 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla
Yhteistyötä voidaan tehdä, jos
a) kolmansien maiden 
valvontaviranomaisilla on valtuudet 
henkilötietojen suojeluun ja yhteistyötä 
tehdään sellaisilla aloilla, joilla kyseiset 
viranomaiset ovat päteviä voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti;
b) kotivaltion ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä on 
sovittu vastavuoroisuuteen perustuvista 
työskentelyjärjestelyistä;
c) henkilötietojen siirto kolmansiin 
maihin suoritetaan tämän asetuksen 
V luvun mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2539
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla
Komission kertomus
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Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
kertomuksen 40–45 artiklan 
soveltamisesta. Ensimmäinen kertomus 
toimitetaan viimeistään neljä vuotta 
91 artiklan 1 kohdassa mainitun 
päivämäärän jälkeen [tämän asetuksen 
voimaantulo]. Kertomusta varten 
komissio pyytää jäsenvaltioita, 
valvontaviranomaisia sekä Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen 108 neuvoa-
antavaa komiteaa toimittamaan tietoja 
ilman aiheetonta viivytystä. Kertomus 
julkaistaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on lisäys esittelijän esittämään tarkistukseen 263.

Tarkistus 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
45 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 b artikla
Tämän artiklan 3 b kohdassa 
tarkoitetuilla työskentelyjärjestelyillä on 
varmistettava, että
a) toimivaltaiset viranomaiset antavat 
perustelut yhteistyöpyynnön 
tarkoituksesta;
b) tiedot vastaanottaneiden kolmannen 
maan toimivaltaisten viranomaisten 
palveluksessa oleviin tai olleisiin 
henkilöihin sovelletaan salassapitoa 
koskevia velvoitteita;
c) kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käyttää yhteistyön 
tuloksia ainoastaan henkilötietojen 
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suojaan liittyvien tehtävien suorittamista 
varten;
d) siinä tapauksessa, että kolmannen 
maan toimivaltaisen viranomaisen 
aikomuksena on luovuttaa yhteistyön 
yhteydessä saatuja tietoja kolmannelle 
osapuolelle, kyseisen viranomaisen on 
hankittava etukäteen tiedot luovuttaneelta 
viranomaiselta nimenomainen ja 
kirjallinen suostumus, jollei tietoja ole 
luovutettava kansallisen lain tai 
oikeusistuimen määräyksen perusteella ja 
jollei tietojen luovuttaminen ole 
tarpeellinen turvatoimi seuraavien 
julkisten etujen suojelemiseksi:
i) rikosoikeudellisten seuraamusten 
ehkäiseminen, tutkiminen tai 
syytteeseenpano,
ii) valvonta, tutkinta tai sääntelytehtävä, 
joka liittyy vähintään satunnaisesti 
virallisten valtuuksien harjoittamiseen 
sopimuksen puitteissa,
tällaisessa tapauksessa tiedot 
luovuttaneelle viranomaiselle on 
annettava etukäteen ilmoitus;
e) käyttöön otetaan turvallisuutta, 
tekniikoita ja järjestäytymistä koskevat 
toimenpiteet, jotka soveltuvat 
henkilötietojen suojelemiseen niiden 
tahattomalta tai tahalliselta poistamiselta, 
tahattomalta hävittämiseltä, 
muuttamiselta, levittämiseltä, 
luvattomalta käytöltä tai kaikelta muulta 
laittomalta käsittelyltä;
f) kolmannen maan 
valvontaviranomaisen yhteistyöpyyntö 
hylätään, jos
i) sillä on kielteinen vaikutus yhteisön tai 
kyseessä olevan jäsenvaltion 
itsemääräämisoikeudelle, turvallisuudelle 
tai yleiselle järjestykselle tai
ii) jos pyynnössä tarkoitettuja tekoja ja 
henkilöitä koskeva oikeudenkäynti on jo 
pantu vireille pyynnön saaneen 
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jäsenvaltion viranomaisissa.

Or. es

Tarkistus 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
45 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 c artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tiedot 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetuista työskentelyjärjestelyistä.

Or. es

Tarkistus 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
45 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 d artikla
Komissio toteuttaa 1 artiklan soveltamista 
varten asianmukaiset toimet edistääkseen 
suhteita kolmansiin maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin ja erityisesti 
niiden valvontaviranomaisiin, jos 
komissio on päättänyt, että ne tarjoavat 
41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riittävän tasoisen tietosuojan.

Or. es

Tarkistus 2543
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
yhden tai useamman viranomaisen on 
seurattava tämän asetuksen soveltamista ja 
edistettävä sen yhdenmukaista soveltamista 
koko unionissa luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
suojaamiseksi henkilötietojen käsittelyssä 
ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
varmistamiseksi unionissa. Näitä 
tarkoituksia varten valvontaviranomaisten 
olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
komission kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä johtavasta 
valvontaviranomaisesta, joka seuraa
tämän asetuksen soveltamista ja edistettävä 
sen yhdenmukaista soveltamista koko 
unionissa luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
suojaamiseksi henkilötietojen käsittelyssä 
ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
varmistamiseksi unionissa. Näitä 
tarkoituksia varten valvontaviranomaisten 
olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
komission kanssa.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2544
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä seuraamuksia 
hallinnollisista rikkomuksista. 
Valvontaviranomaiset voivat määrätä 
seuraamuksia vain rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille, joiden 
päätoimipaikka on samassa 
jäsenvaltiossa, tai 56 ja 57 artiklaa 
yhdessä soveltaen silloin, kun 
päätoimipaikan valvontaviranomainen ei 
ryhdy toimiin.

Or. en



PE506.169v02-00 116/150 AM\929519FI.doc

FI

Tarkistus 2545
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen hoitaa tehtäviään 
ja käyttää sille annettuja valtuuksia täysin 
riippumattomasti.

1. Valvontaviranomainen hoitaa tehtäviään 
ja käyttää sille annettuja valtuuksia täysin 
riippumattomasti tämän rajoittamatta 
VII luvun mukaisia yhteistyöhön ja 
yhdenmukaisuuteen liittyviä menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen hoitaa
tehtäviään ja käyttää sille annettuja 
valtuuksia täysin riippumattomasti.

1. Valvontaviranomaiset hoitavat
tehtäviään ja käyttävät niille annettuja 
valtuuksia täysin riippumattomasti.

Or. es

Tarkistus 2547
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen hoitaa tehtäviään 
ja käyttää sille annettuja valtuuksia täysin 
riippumattomasti.

1. Valvontaviranomainen hoitaa tehtäviään 
ja käyttää sille annettuja valtuuksia täysin 
riippumattomasti tämän rajoittamatta 
tämän asetuksen VII luvun mukaisia 
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yhteistyöhön ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä menettelyjä ja viranomaisen 
oman jäsenvaltion oikeudellisissa ja 
hallinnollisissa rajoissa.

Or. en

Perustelu

Otettu osittain ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisen jäsenet eivät 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota 
ohjeita miltään taholta.

2. Valvontaviranomaisten jäsenet eivät 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota 
ohjeita miltään taholta.

Or. es

Tarkistus 2549
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisen jäsenet eivät 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota 
ohjeita miltään taholta.

2. Valvontaviranomaisen jäsenet eivät 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota 
ohjeita miltään taholta, ja he pysyvät täysin 
riippumattomina ja puolueettomina. 

Or. en
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Tarkistus 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisen jäsenten on 
pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka 
ei sovi yhteen heidän tehtäviensä 
hoitamisen kanssa, eivätkä he saa 
toimikautensa aikana harjoittaa muuta 
palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa.

3. Valvontaviranomaisten jäsenten on 
pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka 
ei sovi yhteen heidän tehtäviensä 
hoitamisen kanssa, eivätkä he saa 
toimikautensa aikana harjoittaa muuta 
palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa.

Or. es

Tarkistus 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen jäsenten on 
toimikautensa päättymisen jälkeen 
osoitettava kunniallisuutta ja 
arvostelukykyä nimitysten ja etujen 
vastaanottamisessa.

4. Valvontaviranomaisten jäsenten on 
toimikautensa päättymisen jälkeen 
osoitettava kunniallisuutta ja 
arvostelukykyä nimitysten ja etujen 
vastaanottamisessa.

Or. es

Tarkistus 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiselle osoitetaan riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sisäisen toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisille osoitetaan riittävät 
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tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan.

tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 
tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan.

Or. es

Tarkistus 2553
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiselle osoitetaan riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 
tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiselle osoitetaan riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 
tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan. 
Jäsenvaltiot varmistavat, että 
valvontaviranomaisessa on vähintään yksi 
jäsen 200 000 kansalaista kohti tai sata 
jäsentä, sen mukaan, kumpi on 
vähemmän. Vähintään yhdellä viidestä 
jäsenestä on oltava oikeustieteen tutkinto.

Or. en

Perustelu

Tietosuojan taso on tällä hetkellä hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa erilaisten kansallisten 
lakien lisäksi myös kansallisten tietosuojavaltuutettujen hyvin erilaisten resurssien, kykyjen ja 
henkilökuntien vuoksi. Tässä ehdotuksessa käytetään tehottomaksi osoittautuneen edellisen 
direktiivin hyvin epäselviä ohjeita. Tarkistuksella taataan vähimmäistaso, jonka pitäisi johtaa 
nopeampiin ja laadukkaampiin menettelyihin.
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Tarkistus 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaisella on oma 
henkilöstö, jonka nimittämisestä ja 
valvonnasta vastaa valvontaviranomaisen 
päällikkö.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sisäisen toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisilla on oma henkilöstö, 
jonka nimittämisestä ja valvonnasta vastaa 
valvontaviranomaisen päällikkö.

Or. es

Tarkistus 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiseen sovelletaan 
varainhoidon valvontaa, joka ei vaikuta sen
riippumattomuuteen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että valvontaviranomaisella
on erillinen vuotuinen talousarvio. 
Talousarvio on julkistettava.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sisäisen toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisiin sovelletaan 
varainhoidon valvontaa, joka ei vaikuta 
niiden riippumattomuuteen. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava sisäisen 
toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisilla on erillinen 
vuotuinen talousarvio. Talousarvio on 
julkistettava.

Or. es

Tarkistus 2556
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai hallitus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai – Euroopan 
parlamenttia kuultuaan – sen hallitus, 
pitäen huolta siitä, että poliittinen 
vaikutusvalta on minimoitu. Lisäksi olisi 
vahvistettava jäsenten henkilökohtaista 
pätevyyttä, ristiriitojen välttämistä ja 
asemaa.

Or. hu

Perustelu

Johdanto-osan 95 kappaleen mukaisesti.

Tarkistus 2557
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai hallitus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää 
jäsenvaltion parlamentti.

Or. en

Tarkistus 2558
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai hallitus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai hallitus 
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parlamenttia tai korkeinta 
oikeusviranomaista kuultuaan.

Or. en

Perustelu

Ainakin yhdessä jäsenvaltiossa korkein oikeus nimittää tietosuojavaltuutetun jäsenet.

Tarkistus 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää
joko jäsenvaltion parlamentti tai hallitus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen tai 
valvontaviranomaisten jäsenet nimittävät 
joko jäsenvaltion parlamentti tai 
hallituksen elimet.

Or. es

Tarkistus 2560
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko
jäsenvaltion parlamentti tai hallitus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää 
jäsenvaltion parlamentti.

Or. en

Tarkistus 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenen tehtävät päättyvät toimikauden 
päättyessä tai kun hän eroaa tai kun hänet 
erotetaan 5 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenen tehtävät päättyvät toimikauden 
päättyessä tai tehtävän hoitamiseen 
liittyvän kykenemättömyyden, 
sopimattomuuden, eroamisen, 
erottamisen, tahallisesta rikoksesta 
annetun tuomion tai pakollisen eläkkeelle 
jäämisen seurauksena.

Or. es

Tarkistus 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallinen tuomioistuin voi erottaa 
jäsenen tai lakkauttaa tältä oikeuden 
eläkkeeseen tai muihin vastaaviin 
etuuksiin, jos hän ei enää täytä niitä 
vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä 
edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan virheeseen.

4. Jäsenen nimittänyt elin voi erottaa 
jäsenen, jos hän ei enää täytä niitä 
vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä 
edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan laiminlyöntiin tehtäväänsä 
liittyvien velvollisuuksien yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 2563
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallinen tuomioistuin voi erottaa 
jäsenen tai lakkauttaa tältä oikeuden 
eläkkeeseen tai muihin vastaaviin 

4. Jäsen voidaan erottaa, jos hän ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä valvontaviranomaisen 
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etuuksiin, jos hän ei enää täytä niitä 
vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä 
edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan virheeseen.

jäsenenä edellyttävät.

Or. en

Tarkistus 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvontaviranomaisen perustamisesta ja 
asemasta;

a) valvontaviranomaisen tai 
valvontaviranomaisten perustamisesta ja 
asemasta;

Or. es

Tarkistus 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvontaviranomaisen jäsenten 
tehtävien hoitamiseen tarvittavasta 
pätevyydestä, kokemuksesta ja 
ammattitaidosta;

b) valvontaviranomaisten jäsenten 
tehtävien hoitamiseen tarvittavasta 
pätevyydestä, kokemuksesta ja 
ammattitaidosta;

Or. es

Tarkistus 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

c) valvontaviranomaisen jäsenten 
nimittämiseen sovellettavista säännöistä ja 
menettelyistä sekä tehtävien hoitamisen 
kanssa yhteensopimatonta toimintaa tai 
ammattia koskevista säännöistä;

c) valvontaviranomaisten jäsenten 
nimittämiseen sovellettavista säännöistä ja 
menettelyistä sekä tehtävien hoitamisen 
kanssa yhteensopimatonta toimintaa tai 
ammattia koskevista säännöistä;

Or. es

Tarkistus 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) valvontaviranomaisen jäsenten 
toimikauden kestosta, jonka on oltava 
vähintään neljä vuotta, lukuun ottamatta 
ensimmäistä nimitystä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, jolloin osa jäsenistä 
voidaan nimittää tehtävään lyhyemmäksi 
ajaksi, jos tämä on tarpeen 
valvontaviranomaisen riippumattomuuden 
suojaamiseksi porrastetun 
nimittämismenettelyn avulla;

d) valvontaviranomaisten jäsenten 
toimikauden kestosta, jonka on oltava 
vähintään neljä vuotta, lukuun ottamatta 
ensimmäistä nimitystä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, jolloin osa jäsenistä 
voidaan nimittää tehtävään lyhyemmäksi 
ajaksi, jos tämä on tarpeen 
valvontaviranomaisten
riippumattomuuden suojaamiseksi 
porrastetun nimittämismenettelyn avulla;

Or. es

Tarkistus 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siitä, voidaanko valvontaviranomaisen 
jäsenet nimetä uudeksi toimikaudeksi;

e) siitä, voidaanko valvontaviranomaisten 
jäsenet nimittää uudeksi toimikaudeksi;

Or. es
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Tarkistus 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) valvontaviranomaisen jäsenten ja 
henkilöstön tehtäviä koskevista säännöistä 
ja yhteisistä edellytyksistä;

f) valvontaviranomaisten jäsenten ja 
henkilöstön tehtäviä koskevista säännöistä 
ja yhteisistä edellytyksistä;

Or. es

Tarkistus 2570
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli tämän asetuksen 
voimaantulon aikana on olemassa 
toimivaltaisia valvontaelimiä henkilöille, 
joihin sovelletaan yhteydenpidon 
luottamuksellisuutta tai 
ammattisalaisuutta, näistä elimistä 
voidaan muodostaa tietojenkäsittelyn 
valvontaviranomainen niille, joiden 
ammatillista toimintaa ne valvovat.

Or. en

Perustelu

Henkilöihin, joihin sovelletaan yhteydenpidon luottamuksellisuutta, valtion sääntelemää 
ammattisalaisuutta, ammatinharjoittamista koskevaa lakisääteistä salassapitovelvollisuutta 
tai muuta henkilötietojen paljastamista kieltävää velvollisuutta, pitäisi soveltaa eri sääntöjä.

Tarkistus 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli tämän asetuksen 
voimaantulon aikana on olemassa 
toimivaltaisia valvontaelimiä henkilöille, 
joihin sovelletaan yhteydenpidon 
luottamuksellisuutta tai 
ammattisalaisuutta, näistä elimistä 
voidaan muodostaa tietojenkäsittelyn 
valvontaviranomainen niille, joiden 
ammatillista toimintaa ne valvovat.

Or. en

Tarkistus 2572
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Sääntöjen ja menettelyjen, joiden 
mukaisesti valvontaviranomaiset 
harjoittavat velvollisuuksiaan ja käyttävät 
valtuuksiaan rekisteröityjen, 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden osalta, on oltava Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä monilla jäsenvaltioilla ei ole kirjallisia tai riittävästi dokumentoituja 
menettelyjä. Joissakin jäsenvaltioissa on käytössä menettelyjä, jotka saattavat rikkoa 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa (oikeudenmukainen oikeudenkäynti). Tämä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja mahdollistaa mielivaltaiset päätökset, jotka saattavat 
vahingoittaa rekisteröityjä, rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä. Erityisesti 
riippumattomiin elimiin, joilla ei ole poliittista vastuuta, sovelletaan yleisesti tiukkoja 



PE506.169v02-00 128/150 AM\929519FI.doc

FI

menettelysääntöjä.

Tarkistus 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Salassapitovelvollisten ammatillinen 

valvonta
Mikäli tämän asetuksen voimaantullessa 
on olemassa toimivaltaisia elimiä 
hoitamaan salassapitovelvollisten 
ammatillista valvontaa, ne voivat perustaa 
valvontaviranomaisen.

Or. en

Tarkistus 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaisen jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Valvontaviranomaisten jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 2575
Frank Engel
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Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaisen jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Valvontaviranomaisen jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää 
kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
mukaisesti salassa kaikki luottamukselliset 
tiedot, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa 
heidän tehtäviensä suorittamisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 2576
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaisen jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Valvontaviranomaisen jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä, ja suoritettava 
tehtävänsä riippumattomasti ja avoimesti 
asetuksen mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 2577
Marie-Christine Vergiat

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

Henkilö, joka ilmoittaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia tietoja 
valvontaviranomaiselle, vapautetaan 
mahdollisesta vaitiolovelvollisuudesta. 
Tätä henkilöä suojellaan myös 
mahdollisilta oikeudellisilta toimilta.

Or. fr

Perustelu

Vaitiolovelvollisuus ei saa estää erityisesti henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä 
paljastamasta toimivaltaisille valvontaviranomaisille tietojenkäsittelyä koskevista 
rikkomuksista, ja heitä on suojeltava myös mahdollisilta oikeudellisilta toimilta.

Tarkistus 2578
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen valvontaviranomainen käyttää 
sille tämän asetuksen mukaisesti annettua 
toimivaltaa oman jäsenvaltionsa alueella.

1. Jokainen valvontaviranomainen käyttää 
sille tämän asetuksen mukaisesti annettua 
toimivaltaa oman jäsenvaltionsa alueella. 
Ainoastaan kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen valvoo julkisen 
viranomaisen tiedonkäsittelyä.

Or. en

Tarkistus 2579
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 

Poistetaan.
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toimipaikassa, ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
päätoimipaikan valvontaviranomaisella 
on toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
käsittelytoimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, 
tämän asetuksen VII luvun säännösten 
soveltamista kuitenkaan rajoittamatta.

Or. en

Tarkistus 2580
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on nimennyt 
päätoimipaikkansa 22 a artiklan 
mukaisesti, ainoastaan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän kaikkea käsittelytoimintaa 
kaikissa jäsenvaltioissa, tämän asetuksen 
VII luvun säännösten soveltamista 
kuitenkaan rajoittamatta.

Or. en

Tarkistus 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
toimipaikassa, ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

2. Jos asetusta sovelletaan 3 artiklan 
1 kohdan nojalla, toimivaltainen 
valvontaviranomainen on sen jäsenvaltion 
tai alueen valvontaviranomainen, jossa 
tämän asetuksen kohteena olevan
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.
Erimielisyydet olisi ratkaistava 
58 artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin perusteella 
tämän asetuksen VII luvun muiden 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

Or. en

Tarkistus 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on, lukuun 
ottamatta 73 artiklassa tarkoitettujen 
valitusten seurauksena tehtyjä päätöksiä, 
joilla koordinoidaan kyseessä olevien 
valvontaviranomaisten toimintaa,
toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
käsittelytoimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, 
tämän asetuksen VII luvun säännösten 
soveltamista kuitenkaan rajoittamatta.
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Or. es

Tarkistus 2583
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
toimipaikassa, ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

2. Jos asetusta sovelletaan 3 artiklan 
1 kohdan nojalla, toimivaltainen 
valvontaviranomainen on sen jäsenvaltion 
tai alueen valvontaviranomainen, jossa 
tämän asetuksen kohteena olevan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.
Erimielisyydet olisi ratkaistava 
58 artiklassa säädetyn 
yhdenmukaisuusmekanismin perusteella 
tämän asetuksen VII luvun muiden 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta. Tätä säännöstä sovelletaan 
myös yritysryhmien oikeushenkilöihin, jos 
nämä yritykset ovat sijoittautuneet 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Otettu osittain ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2584
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
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henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on, lukuun 
ottamatta 73 artiklassa tarkoitettujen 
valitusten seurauksena tehtyjä päätöksiä, 
joilla koordinoidaan kyseessä olevien 
valvontaviranomaisten toimintaa,
toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
käsittelytoimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, 
tämän asetuksen VII luvun säännösten 
soveltamista kuitenkaan rajoittamatta.

Or. es

Perustelu

Ehdotan valvontaviranomaisten päätöksentekomekanismia kaikkia sellaisia kysymyksiä 
varten, jotka ovat peräisin jäsenvaltion kansalaisten esittämistä valituksista. Tapauksen 
mukaan voidaan turvautua johtavan valvontaviranomaisen koordinoimaan toimintaan, johon 
liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Euroopan tietosuojaneuvostossa. Tämän tarkoituksena on 
mahdollistaa järjestelmän käytännöllinen soveltaminen, kun lähtökohtana on rekisteröidyn 
tekemä valitus.

Tarkistus 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
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säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta. Työlainsäädännön ja 
työehtosopimusten säännökset eivät 
muutu.

Or. en

Tarkistus 2586
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII luvun 
säännösten soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa, 
ja kyseinen rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
valvontaviranomainen päättää Euroopan 
tietosuojaneuvostoa kuultuaan, mikä 
viranomainen valvoo rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
käsittelytoimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, 
tämän asetuksen VII luvun säännösten 
soveltamista kuitenkaan rajoittamatta. 

Or. en

Tarkistus 2587
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa sovelletaan vain siinä 
tapauksessa, että henkilötietojen käsittely 
tapahtuu jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti.
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Or. de

Perustelu

51 artiklassa säädetty toimivallan keskittäminen edellyttää selvitystä siitä, että sitä 
sovelletaan vain yhdenmukaisessa tietojenkäsittelyssä.

Tarkistus 2588
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa ja jos 
rekisterinpitäjä on nimennyt unioniin 
sijoittautuneen edustajan 25 artiklan 
mukaisesti, ainoastaan edustajan 
toimipaikan valvontaviranomaisella on 
toimivalta valvoa kaikissa jäsenvaltioissa 
käsittelytoimintaa, jonka kyseinen 
rekisterinpitäjä suorittaa tai joka 
suoritetaan sen puolesta.

Or. en

Tarkistus 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos asetusta sovelletaan 3 artiklan 
2 kohdan nojalla, toimivaltainen 
valvontaviranomainen on sen jäsenvaltion 
tai alueen valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjä on nimennyt unioniin 
sijoittautuneen edustajan 25 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 2590
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos asetusta sovelletaan 3 artiklan 
2 kohdan nojalla, toimivaltainen 
valvontaviranomainen on sen jäsenvaltion 
tai alueen valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjä on nimennyt unioniin 
sijoittautuneen edustajan 25 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos asetusta sovelletaan useisiin 
rekisterinpitäjiin ja/tai henkilötietojen 
käsittelijöihin samassa yritysryhmässä 
3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, 
ainoastaan yksi valvontaviranomainen on 
toimivaltainen, ja tämä määritellään 
51 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 2592
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos asetusta sovelletaan useisiin 
rekisterinpitäjiin ja/tai henkilötietojen 
käsittelijöihin samassa yritysryhmässä 
3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, 
ainoastaan yksi valvontaviranomainen on 
toimivaltainen, ja tämä määritellään 
51 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2593
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

Poistetaan.

Or. hu

Tarkistus 2594
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella ei ole 3. Valvontaviranomaisella ei ole 
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toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

toimivaltaa valvoa toimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
riippumattomasti. Sama pätee siinä 
tapauksessa, että käsittelytoimet on 
määrätty, hyväksytty tai sallittu
tuomarinvirkaa koskevan 
riippumattomuuden nojalla.

Or. de

Perustelu

Asetuksen 51 artiklan 3 kohdassa säädetyissä poikkeuksissa on otettava huomioon 
tuomioistuinten riippumattomuus. Tästä syystä poikkeuksia on voitava soveltaa aina 
tapauksissa, joissa tuomioistuimet toimivat tilanteen vaatiessa riippumattomasti. Näin ei 
tapahdu vain oikeudenkäytön ydinalueella, vaan myös aloilla, joilla tuomioistuimille 
annetaan tehtäviä nimenomaan riippumatonta suorittamista varten.

Tarkistus 2595
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella ei ole
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

3. Valvontaviranomaisella voi olla
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Yleissopimuksen 108 ja sen riippumattoman valvonnan vaatimusta koskevan lisäpöytäkirjan 
mukaisesti valvontaviranomaisilla voi olla toimivaltaa valvoa tuomioistuinten käsittelytoimia. 
Se, että tämä kiellettäisiin valvontaviranomaisilta, on myös vastoin monen jäsenvaltion 
perinteitä, joiden mukaan oikeudenkäyntimenettelyihin sovelletaan tietyin muutoksin 
riippumatonta valvontaa.

Tarkistus 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä, eikä sillä 
ole toimivaltaa valvoa sellaisten 
rekisterinpitäjien käsittelytoimia, joita 
velvoittaa ammattisalaisuus.

Or. en

Tarkistus 2597
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä tai notaarit 
virallisten tehtäviensä yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kuten johdanto-osan 99 kappaleessa todetaan, tuomarin riippumattomuus kattaa 
ennaltaehkäisevän lainkäytön. Useimmat jäsenvaltiot ovat siirtäneet osan ennaltaehkäisevän 
lainkäytön toimivallasta tuomareilta notaareille, joilla on riippumattomat viralliset valtuudet. 
Siksi notaarien virallisessa tehtävässään suorittama tietojenkäsittely on myös vapautettava 
valvontaviranomaisen toimivallasta notaarien riippumattomuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 2598
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

3. Valvontaviranomaisella ei ole 
toimivaltaa valvoa käsittelytoimia,

a) jotka suorittaa tuomari tai
b) jotka suorittaa henkilö tuomarin 
puolesta tai tämän ohjeiden mukaan tai
c) jotka suoritetaan lainkäyttötehtävien, 
muun muassa tuomareiden nimittämis-, 
kurinpito, hallinto- tai johtotehtävien 
suorittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2599
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ellei 5 kohdassa toisin määrätä, 
kukin valvontaviranomainen vastaanottaa 
ja toimittaa 2 kohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
kaikki pyynnöt, jotka kyseisessä 
jäsenvaltiossa asuva rekisteröity on 
lähettänyt sille ja jonka tietoja toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on käsitellyt tai joita se 
todennäköisesti käsittelee. Toimivaltainen 
valvontaviranomainen tiedottaa 
rekisteröidyn valvontaviranomaiselle ja 
tekee tämän kanssa yhteistyötä 55 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 2600
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvoo tämän asetuksen soveltamista ja 
varmistaa sen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2601
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittelee rekisteröidyn tai tätä 
73 artiklan mukaisesti edustavan 
yhdistyksen tekemiä valituksia, tutkii 
mahdollisuuksien mukaan asiaa ja 
ilmoittaa rekisteröidylle tai yhdistykselle 
asian etenemisestä sekä valitusta 
koskevasta ratkaisustaan kohtuullisen ajan 
kuluessa, erityisesti jos asia edellyttää 
lisätutkimuksia tai koordinointia toisen 
valvontaviranomaisen kanssa;

b) käsittelee rekisteröidyn tekemiä 
valituksia, tutkii mahdollisuuksien mukaan 
asiaa ja ilmoittaa rekisteröidylle tai 
yhdistykselle asian etenemisestä sekä 
valitusta koskevasta ratkaisustaan 
kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos 
asia edellyttää lisätutkimuksia tai 
koordinointia toisen valvontaviranomaisen 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen suoja on henkilökohtainen perusoikeus eikä sitä voida siirtää.

Tarkistus 2602
Judith Sargentini

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

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, 
jos rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa;

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen tai väitetysti 
laittomasta käsittelystä saatujen tarkkojen 
ja dokumentoitujen tietojen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, 
jos rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa 
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella valtuutetaan valvontaelimet tekemään tutkimuksia ilmiantajien raporttien 
perusteella (pikemmin kuin rekisteröityjen valitusten perusteella).

Tarkistus 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, 
jos rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa 
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa;

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä tai 
poliisin tekemän rikosilmoituksen 
perusteella ja, jos rekisteröity on tehnyt 
valituksen tälle valvontaviranomaiselle, 
ilmoittaa rekisteröidylle tutkimusten 
tuloksesta kohtuullisen ajan kuluessa;

Or. es

Tarkistus 2604
Carmen Romero López

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

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, 
jos rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa 
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa;

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella joko 
henkilötietojen lainvastaisen käytön esiin 
tuovien tietojen vuoksi tai toisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, jos 
rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa 
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu rekisteröidyn 
tekemien valitusten tutkimisen lisäksi tiedonantajilta saatujen ilmoitusten tutkiminen.

Tarkistus 2605
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) esittää jäsenvaltioiden toimielimille ja 
elimille näkemyksiään yksilön oikeuksien 
ja vapauksien suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevista lainsäädännöllisistä 
ja hallinnollisista toimenpiteistä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 2606
Louis Michel

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

f a) päättää, missä tapauksissa 
33 artiklassa tarkoitettu tietosuojaa 
koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä, 
erityisesti, kun jäsenvaltioiden laitoksia ja 
elimiä kuullaan henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojeluun liittyvistä 
lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista 
toimenpiteistä henkilötietojen käsittelyn 
osalta;

Or. en

Tarkistus 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komission teksti Tarkistus

f a) pitää julkista rekisteriä kaikista 
rekisterinpitäjiltä tai henkilötietojen 
käsittelijöiltä suunnitelluista 
käsittelytoimista saaduista 
ennakkoilmoituksista 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2608
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) antaa mikroyritysten ja pienten ja 
keskisuurten yritysten rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille kattavan 
luettelon niiden vastuista ja 



PE506.169v02-00 146/150 AM\929519FI.doc

FI

velvollisuuksista tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksillä ei ole resursseja perehtyä kaikkiin uuden lainsäädännön asiaankuuluviin 
säännöksiin. Tahattoman sääntöjenvastaisuuden välttämiseksi tietosuojaviranomaisen pitäisi 
tarjota sääntöjen noudattamista koskevia tehtävälistoja.

Tarkistus 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) koordinoi sertifiointipolitiikkoja 
alueellaan 39 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2610
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien valvontaviranomaisten on 
edistettävä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, säännöistä, takeista ja 
oikeuksista tiedottamista kansalaisille. 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
lapsille suunnattuihin toimiin.

2. Kaikkien valvontaviranomaisten on 
edistettävä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, säännöistä, takeista ja 
oikeuksista ja henkilökohtaista suojelua 
koskevista toimenpiteistä tiedottamista 
kansalaisille. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota lapsille suunnattuihin toimiin.

Or. en

Perustelu

Koska tietoturvallisuus on olennainen osa tietosuojaa, on järkevää lisätä artiklaan tämä 
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kohta.

Tarkistus 2611
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien valvontaviranomaisten on 
edistettävä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, säännöistä, takeista ja 
oikeuksista tiedottamista kansalaisille. 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
lapsille suunnattuihin toimiin.

2. Kaikkien valvontaviranomaisten on 
edistettävä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, säännöistä, takeista ja 
oikeuksista ja itsensä suojelua koskevista 
asianmukaisista toimenpiteistä 
tiedottamista kansalaisille. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota lapsille 
suunnattuihin toimiin.

Or. en

Perustelu

Kuten Saksan tietoturvaviranomaisten konferenssin päätöslauselmassa vuonna 2012 
ehdotettiin.

Tarkistus 2612
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikkien valvontaviranomaisten on 
yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston 
kanssa edistettävä rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden tietämystä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, säännöistä, takeista ja 
oikeuksista. Tämä kattaa seuraamusten ja 
rikkomusten luettelon. Rekisterissä olisi 
oltava sekä kaikki varoitukset ja 
seuraamukset mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti että rikkomusten 
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ratkaisu.

Or. en

Perustelu

Tällä taataan rekisterinpitäjien ja tietojenkäsittelijöiden tietämys ja yhtenäinen soveltaminen 
EU:ssa.

Tarkistus 2613
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valvontaviranomainen ei saa 
paljastaa sille annettuja tietoja, jos 
kyseinen paljastaminen voisi vaikuttaa 
haitallisesti muiden, myös 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän, oikeuksiin ja vapauksiin, 
Tämä koskee erityisesti
a) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän taloudellisiin etuihin tai 
ammattisalaisuuksiin liittyviä tietoja;
b) 30 artiklan mukaisesti päätettyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa; ja 
c) tietoja, jotka on määrätty 
luottamuksellisiksi unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään takaamaan, että valvontaviranomaiselle paljastetut tiedot 
pysyvät luottamuksellisina.

Tarkistus 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisen on pyynnöstä 
autettava rekisteröityä käyttämään tässä 
asetuksessa vahvistettuja oikeuksia ja 
tarvittaessa tehtävä tätä varten yhteistyötä 
muiden jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten kanssa.

3. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen
on pyynnöstä autettava rekisteröityä 
käyttämään tässä asetuksessa vahvistettuja 
oikeuksia ja tarvittaessa tehtävä tätä varten 
yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 2615
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomaisen on pyynnöstä 
autettava rekisteröityä käyttämään tässä 
asetuksessa vahvistettuja oikeuksia ja 
tarvittaessa tehtävä tätä varten yhteistyötä 
muiden jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten kanssa.

3. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen
on pyynnöstä autettava rekisteröityä 
käyttämään tässä asetuksessa vahvistettuja 
oikeuksia ja tarvittaessa tehtävä tätä varten 
yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia 6. Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia 
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erityisesti toistuvuutensa takia, 
valvontaviranomainen voi periä maksun 
pyydetyn toimen suorittamisesta tai jättää 
pyydetyn toimen suorittamatta. 
Valvontaviranomaisen on todistettava 
pyynnön kohtuuttomuus.

erityisesti toistuvuutensa takia, 
valvontaviranomainen voi periä maksun 
pyydetyn toimen suorittamisesta. Kyseisen 
maksun taso ei saa ylittää pyydetyn 
toimen suorittamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. Valvontaviranomaisen on 
todistettava pyynnön kohtuuttomuus.

Or. en

Tarkistus 2617
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia 
erityisesti toistuvuutensa takia, 
valvontaviranomainen voi periä maksun 
pyydetyn toimen suorittamisesta tai jättää 
pyydetyn toimen suorittamatta. 
Valvontaviranomaisen on todistettava 
pyynnön kohtuuttomuus.

6. Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia 
erityisesti toistuvuutensa takia, 
valvontaviranomainen voi periä maksun 
pyydetyn toimen suorittamisesta tai jättää 
pyydetyn toimen suorittamatta. 
Valvontaviranomaisen on pyydettäessä 
todistettava pyynnön kohtuuttomuus.
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