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Tarkistus 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet:

1. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on valtuudet:

Or. en

Tarkistus 2619
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet:

1. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on valtuudet 51 artiklan mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 2620
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoittaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle henkilötietojen 
käsittelyä koskevien sääntöjen väitetystä 
rikkomisesta ja tarvittaessa määrätä 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä korjaamaan tämä rikkominen 
määrätyllä tavalla rekisteröidyn suojelun 
parantamiseksi;

a) ilmoittaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle henkilötietojen 
käsittelyä koskevien sääntöjen väitetystä 
rikkomisesta ja tarvittaessa määrätä 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä korjaamaan tämä rikkominen 
määrätyllä tavalla rekisteröidyn suojelun 
parantamiseksi tai tarvittaessa velvoittaa 
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rekisterinpitäjä ilmoittamaan 
henkilötietojen käsittelyä koskevasta 
rikkomuksesta rekisteröidylle;

Or. en

Tarkistus 2621
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistaa 34 artiklassa tarkoitetun 
ennakkohyväksynnän ja 
ennakkokuulemisen noudattaminen;

d) varmistaa 34 artiklassa tarkoitetun 
ennakkokuulemisen noudattaminen;

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2622
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sertifioida rekisterinpitäjät ja 
henkilötietojen käsittelijät 39 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2623
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sertifioida rekisterinpitäjät ja 
henkilötietojen käsittelijät 39 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2624
Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

j a) ilmoittaa rekisterinpitäjälle ja/tai 
henkilötietojen käsittelijälle sen päätöstä 
koskevista oikeudellisista 
muutoksenhakukeinoista.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komission teksti Tarkistus

j a) suorittaa tarkastuksia tai laatii 
tarkastussuunnitelmia, jotka koskevat 
henkilötietojen suojaa.

Or. es
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Tarkistus 2626
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jokaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä:

Jokaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä ilman 
ennakkoilmoitusta:

Or. en

Perustelu

Valtuuksilla tutkia rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkoilmoitusta 
parannetaan valvontaviranomaisen asemaa.

Tarkistus 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jokaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä:

Toimivaltaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä:

Or. en

Tarkistus 2628
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jokaisella valvontaviranomaisella on Toimivaltaisella valvontaviranomaisella on 
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tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä:

51 artiklan mukaisesti tutkintavaltuudet 
saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä:

Or. en

Tarkistus 2629
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pääsy kaikkiin henkilötietoihin ja 
kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen sen 
tehtävien suorittamista varten;

a) pääsy kaikkiin henkilötietoihin ja 
kaikkiin asiakirjoihin ja tietoihin, jotka 
ovat tarpeen sen tehtävien suorittamista 
varten;

Or. en

Tarkistus 2630
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pääsy kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien, jos on kohtuulliset perusteet 
olettaa, että siellä suoritetaan tämän 
asetuksen vastaista toimintaa.

b) pääsy kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Ilman poistoa rekisterinpitäjät voisivat välttää itse paikalla tehtävät tarkistukset 
kyseenalaistamalla "kohtuulliset perusteet". Sellaisissa tapauksissa tarkistukset voitaisiin 
tehdä vasta oikeuden päätöksen jälkeen ja sillä välin saatettaisiin tuhota todisteita.
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Tarkistus 2631
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pääsy kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien, jos on kohtuulliset perusteet 
olettaa, että siellä suoritetaan tämän 
asetuksen vastaista toimintaa.

b) pääsy kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 2632
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet saattaa tämän asetuksen vastaiset 
toimet lainkäyttöviranomaisten tietoon ja 
käynnistää oikeustoimet, erityisesti 74 
artiklan 4 kohdan ja 75 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet saattaa tämän asetuksen vastaiset 
toimet lainkäyttöviranomaisten tietoon ja 
käynnistää oikeustoimet, erityisesti 
75 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. hu

Tarkistus 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet saattaa tämän asetuksen vastaiset 
toimet lainkäyttöviranomaisten tietoon ja 

3. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on valtuudet saattaa tämän asetuksen 
vastaiset toimet lainkäyttöviranomaisten 
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käynnistää oikeustoimet, erityisesti 74 
artiklan 4 kohdan ja 75 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

tietoon ja käynnistää oikeustoimet, 
erityisesti 74 artiklan 4 kohdan ja 
75 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2634
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet saattaa tämän asetuksen vastaiset 
toimet lainkäyttöviranomaisten tietoon ja 
käynnistää oikeustoimet, erityisesti 74 
artiklan 4 kohdan ja 75 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on 51 artiklan mukaisesti valtuudet saattaa 
tämän asetuksen vastaiset toimet 
lainkäyttöviranomaisten tietoon ja 
käynnistää oikeustoimet, erityisesti 
74 artiklan 4 kohdan ja 75 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia, erityisesti 79 artiklan 4–6 
kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia.

4. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia, erityisesti 79 artiklan 
4-6 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 2636
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia, erityisesti 79 artiklan 4–6 
kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia.

4. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on 51 artiklan mukaisesti valtuudet 
määrätä hallinnollisia seuraamuksia, 
erityisesti 79 artiklan 4–6 kohdassa 
tarkoitettuja seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 2637
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontaviranomainen maksaa 
ilmiantajalle, joka antaa tietoja laitonta 
käsittelyä koskevista väitteistä, palkkion, 
jonka määrä on 20 prosenttia 4 kohdan 
nojalla määrättävästä sakosta, joka 
johtuu saatuja tietoja koskevasta 
tutkinnasta. Maksumenettelyissä 
suojellaan ilmiantajan henkilöllisyyttä 
paljastumiselta ja säädetään 
maksamisesta anonyymeille ilmiantajille.

Or. en

Tarkistus 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen valvontaviranomaisen on 
laadittava vuosittain toimintakertomus. 

Jokaisen valvontaviranomaisen on 
laadittava vuosittain toimintakertomus. 
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Kertomus esitetään kansalliselle 
parlamentille ja toimitetaan yleisön, 
komission ja Euroopan tietosuojaneuvoston 
saataville.

Kertomus esitetään kansalliselle 
parlamentille ja/tai muille kansallisessa 
lainsäädännössä nimetyille viranomaisille
ja toimitetaan yleisön, komission ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston saataville.

Or. es

Tarkistus 2639
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Jokaisen valvontaviranomaisen on 
laadittava vuosittain toimintakertomus. 
Kertomus esitetään kansalliselle 
parlamentille ja toimitetaan yleisön, 
komission ja Euroopan tietosuojaneuvoston 
saataville.

Jokaisen valvontaviranomaisen on 
laadittava toimintakertomus vähintään 
joka toinen vuosi. Kertomus esitetään 
kansalliselle parlamentille ja toimitetaan 
yleisön, komission ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston saataville.

Or. en

Tarkistus 2640
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Johtava viranomainen

1. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
toimipaikassa ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon tai jos käsitellään useiden 
jäsenvaltioiden asukkaiden henkilötietoja, 
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rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomainen toimii 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän yhteyspisteenä.
2. Johtavan viranomaisen on 
varmistettava asianomaisten 
valvontaviranomaisten välinen 
koordinointi rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan 
nostettujen kanteiden kaikissa vaiheissa 
1 kohdan mukaisesti. Sitä varten johtavan 
viranomaisen on erityisesti toimitettava 
kaikki asianomaiset tiedot ja kuultava 
muita viranomaisia ennen sellaisten 
toimenpiteiden hyväksymistä, joiden 
tarkoituksena on tuottaa 
rekisterinpitäjään tai henkilötietojen 
käsittelijään kohdistuvia 
oikeusvaikutuksia 1 kohdan mukaisesti.
3. Jos rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat käsittelytoimet 
vaikuttavat asukkaisiin eri jäsenvaltioissa, 
kyseessä olevien jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset nimeävät 
valvontaviranomaisen, joka toimii 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän yhteyspisteenä.

Or. en

Tarkistus 2641
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Johtava viranomainen ja 
yhdenmukaisuus
1. Jos henkilötietojen käsittelyn 
yhteydessä rekisteröity vetoaa siihen, että 
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hänen tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan on loukattu, tai kun on 
varmistettava 46 artiklassa tarkoitettu 
asetuksen yhdenmukainen soveltaminen, 
on sovellettava seuraavaa menettelyä:
a) kun rekisteröity on osallisena: 
toimivaltaisena valvontaviranomaisena 
rekisteröidyn osalta on johtava 
viranomainen;
b) kun rekisteröity ei ole osallisena: jos 
henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
toimipaikassa ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, tai jos eri jäsenvaltioiden 
asukkaiden henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisen on toimittava 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ainoana yhteyspisteenä ja 
johtavana viranomaisena.
2. Johtava viranomainen huolehtii 
koordinoinnista muiden osallisina olevien 
valvontaviranomaisten kanssa 
valvontamenettelyn kaikissa vaiheissa. 
Tätä varten se toimittaa kaikki ratkaisevat 
tiedot eteenpäin ja neuvottelee muiden 
osallisina olevien valvontaviranomaisten 
kanssa ennen ryhtymistään 
toimenpiteisiin, joihin liittyy oikeudellisia 
seurauksia. Valvova viranomainen ottaa 
osallisina olevien valvontaviranomaisten 
lausunnot täysimääräisesti huomioon. 
Johtavan viranomaisen on otettava myös 
komissio mukaan valvontamenettelyn 
kaikkiin vaiheisiin.
Jos osallisina olevat valvontaviranomaiset 
ovat johtavan viranomaisen johdolla 
yhdessä komission kanssa neljän viikon 
kuluessa löytäneet yhteisen ratkaisun, 
kyseinen ratkaisu on voimassa myös 
ilman, että Euroopan tietosuojaneuvoston 
tarvitsee käsitellä asiaa. Rekisteröidyn, 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
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käsittelijän käytettävissä ovat tässä 
asetuksessa kuvatut ja kaikki muut 
yleisesti voimassa olevat 
oikeussuojakeinot.
Jos osallisina olevat valvontaviranomaiset 
eivät ole johtavan viranomaisen johdolla 
yhdessä komission kanssa löytäneet 
neljän viikon kuluessa yhteistä ratkaisua, 
asia saatetaan Euroopan 
tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi. Tätä 
varten johtava viranomainen toteuttaa 
tämän asetuksen mukaiset tarvittavat 
toimet.
3. Jos Euroopan tietosuojaneuvosto ja 
komissio ovat yhdessä kahdeksan viikon 
kuluessa löytäneet yhteisen ratkaisun, 
kyseinen ratkaisu on voimassa. 
Rekisteröidyn, rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän käytettävissä 
ovat tässä asetuksessa kuvatut ja kaikki 
muut yleisesti voimassa olevat 
oikeussuojakeinot.
Jos Euroopan tietosuojaneuvosto ja 
komissio eivät ole yhdessä kahdeksan 
viikon kuluessa löytäneet yhteistä 
ratkaisua, komissio valtuutetaan ja 
velvoitetaan Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausunto huomioon 
ottaen ehdottamaan seuraavan neljän 
viikon kuluessa ratkaisua delegoidulla 
säädöksellä. Jos se ei sitä tee, kaikkien 
osapuolten, lainsäätäjä mukaan lukien, 
käytettävissä ovat tässä asetuksessa 
kuvatut ja kaikki muut yleisesti voimassa 
olevat oikeussuojakeinot, mikä koskee 
erityisesti rekisteröityä, rekisterinpitäjää 
ja henkilötietojen käsittelijää.
4. Jos parlamentti tai neuvosto vastustaa 
delegoitua säädöstä sisällöllisesti tätä 
varten säädettyä menettelyä noudattaen, 
silloin komission on käynnistettävä 
lakialoite tätä varten säädettyä menettelyä 
noudattaen. Kaikkien osapuolten, 
lainsäätäjä mukaan lukien, käytettävissä 
ovat tässä asetuksessa kuvatut ja kaikki 
muut yleisesti voimassa olevat 
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oikeussuojakeinot, mikä koskee erityisesti 
rekisteröityä, rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää.

Or. de

Tarkistus 2642
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Johtava viranomainen

1. Jos useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän toimintaan liittyen 
tehdään valituksia tai suoritetaan 
tutkimuksia tai muita henkilötietojen 
käsittelyyn liittyviä valvontatoimia tai jos 
käsittely vaikuttaa useamman kuin yhden 
jäsenvaltion asukkaisiin, asiaankuuluvan 
valvontaviranomaisen on annettava 
ilmoitus muille asiaan liittyville 
valvontaviranomaisille ennen 
toimenpiteiden suorittamista. Mikä 
tahansa näistä valvontaviranomaisista voi 
pyytää lisätietoja, yhteistyöhön ryhtymistä 
asiasta ilmoituksen antaneen 
viranomaisen kanssa 55 ja 56 artiklan 
mukaisesti tai kaikkien asiaankuuluvien 
valvontaviranomaisten koordinoituja 
toimenpiteitä 3 kohdan mukaisesti.
2. Asiaankuuluvan valvontaviranomaisen 
on toimitettava muille asiaan liittyville 
viranomaisille suunnitelma 
suoritettavasta toimenpiteistä tai muut 
asiaankuuluvat tiedot, tapahtumia 
koskeva tiivistelmä ja oikeudellinen 
selvitys mukaan luettuina, ennen kuin se 
ryhtyy toimenpiteisiin valituksia, 
tutkimuksia tai muita valvontatoimia 
koskevan sellaisen avoimen menettelyn 
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suorittamiseksi, jolla on oikeudellinen 
vaikutus rekisterinpitäjään, 
henkilötietojen käsittelijään tai 
rekisteröityihin.
3. Jos asiaankuuluva 
valvontaviranomainen pyytää asiaan 
liittyviä valvontaviranomaisia ryhtymään 
koordinoituihin toimenpiteisiin, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän pääasiallisena toimipaikkana 
toimivan jäsenvaltion 
valvontaviranomainen toimii johtavana 
viranomaisena ja edustaa muita asiaan 
liittyviä valvontaviranomaisia niiden 
suostumuksen mukaisesti kaikissa 
valvontamenettelyn eri vaiheissa.
Sen on toimitettava tätä tarkoitusta varten 
ehdotus toimenpiteistä asiaan liittyville 
valvontaviranomaisille.
4. Jos jokin asiaan liittyvistä 
valvontaviranomaisista vastustaa 
toimenpiteitä koskevaa ehdotusta kolmen 
viikon kuluessa ehdotuksen esittämisestä, 
asia käsitellään Euroopan 
tietosuojaneuvostossa 58 artiklan 
mukaisesti.
5. Jos yksikään valvontaviranomaisista ei 
vastusta ehdotusta, kaikki asiaan liittyvät 
valvontaviranomaiset hyväksyvät 
ehdotetun päätöksen ja panevat sen 
täytäntöön kansallisella tasolla.
6. Jos johtava viranomainen ei ryhdy 
toimenpiteisiin kuukauden kuluessa 
yhden tai useamman asiaan liittyvän 
viranomaisen esittämästä pyynnöstä, 
kyseiset viranomaiset voivat ryhtyä 
tilapäisiin toimenpiteisiin ja toimittaa 
asian Euroopan tietosuojaneuvoston 
käsiteltäväksi 58 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. 

Or. es

Perustelu

Ehdotan valvontaviranomaisten päätöksentekomekanismia kaikkia sellaisia kysymyksiä 
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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 2643
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista sekä 
tarkastusten toteuttamista koskevat 
pyynnöt, sekä nopea tiedottaminen 
tutkimusten aloittamisesta ja niiden 
etenemisestä, jos käsittelytoimet 
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin.

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten ennakkokuulemista
sekä tarkastusten toteuttamista koskevat 
pyynnöt, sekä nopea tiedottaminen 
tutkimusten aloittamisesta ja niiden 
etenemisestä, jos käsittelytoimet 
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin.

Or. en

Perustelu

Poisto johtuu 34 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 2644
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten ennakkohyväksyntää 
ja -kuulemista sekä tarkastusten 
toteuttamista koskevat pyynnöt, sekä nopea 
tiedottaminen tutkimusten aloittamisesta ja 
niiden etenemisestä, jos käsittelytoimet 
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin.

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten ennakkohyväksyntää 
ja -kuulemista sekä tarkastusten 
toteuttamista koskevat pyynnöt, sekä nopea 
tiedottaminen tutkimusten aloittamisesta ja 
niiden etenemisestä, jos käsittelytoimet 
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin. 
Edellä olevan 51 artiklan 2 kohdan 
mukainen johtava valvontaviranomainen 
varmistaa koordinoinnin asiaankuuluvien 
viranomaisten kanssa ja toimii 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisenä yhteyspisteenä.

Or. en

Tarkistus 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista sekä 
tarkastusten toteuttamista koskevat 

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten ennakkokuulemista
sekä tarkastusten toteuttamista koskevat 
pyynnöt, sekä nopea tiedottaminen 



AM\929533FI.doc 19/189 PE506.170v02-00

FI

pyynnöt, sekä nopea tiedottaminen 
tutkimusten aloittamisesta ja niiden 
etenemisestä, jos käsittelytoimet
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin.

tutkimusten aloittamisesta ja niiden 
etenemisestä, jos useissa eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille
todennäköisesti aiheutuu 
oikeusvaikutuksia rekisteröityjä
haittaavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 2646
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten ennakkohyväksyntää 
ja -kuulemista sekä tarkastusten 
toteuttamista koskevat pyynnöt, sekä nopea 
tiedottaminen tutkimusten aloittamisesta ja 
niiden etenemisestä, jos käsittelytoimet 
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin.

1. Valvontaviranomaisten on annettava 
toisilleen tarvittavat tiedot ja keskinäistä 
apua tämän asetuksen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
varmistamiseksi ja toteutettava 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten. Keskinäisen avunannon 
on katettava erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten ennakkohyväksyntää 
ja -kuulemista sekä tarkastusten 
toteuttamista koskevat pyynnöt, sekä nopea 
tiedottaminen tutkimusten aloittamisesta ja 
niiden etenemisestä, jos rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useaan eri jäsenvaltioon tai 
jos käsittelytoimet todennäköisesti 
vaikuttavat useissa eri jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin. Edellä 
54 a artiklassa määritellyn johtavan 
viranomaisen on varmistettava 
asianomaisten valvontaviranomaisten 
välinen koordinointi sekä toimittava 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän yhteyspisteenä.

Or. en
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Tarkistus 2647
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
vastata toisen valvontaviranomaisen 
esittämään pyyntöön viipymättä ja 
viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti 
tietojen välittäminen vireillä olevasta 
tutkimuksesta tai täytäntöönpanotoimista 
tämän asetuksen vastaisten 
käsittelytoimien keskeyttämistä tai 
kieltämistä varten.

2. Valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
vastata toisen valvontaviranomaisen 
esittämään pyyntöön viipymättä ja 
viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
vastata toisen valvontaviranomaisen 
esittämään pyyntöön viipymättä ja 
viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti 
tietojen välittäminen vireillä olevasta 
tutkimuksesta tai täytäntöönpanotoimista 
tämän asetuksen vastaisten
käsittelytoimien keskeyttämistä tai 
kieltämistä varten.

2. Valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
vastata toisen valvontaviranomaisen 
esittämään pyyntöön viipymättä ja 
viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti 
tietojen välittäminen vireillä olevasta 
tutkimuksesta tai täytäntöönpanotoimista 
tämän asetuksen vastaisiksi 
osoittautuneiden käsittelytoimien 
keskeyttämistä tai kieltämistä varten.

Or. en
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Tarkistus 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
vastata toisen valvontaviranomaisen 
esittämään pyyntöön viipymättä ja 
viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti 
tietojen välittäminen vireillä olevasta 
tutkimuksesta tai täytäntöönpanotoimista 
tämän asetuksen vastaisten käsittelytoimien 
keskeyttämistä tai kieltämistä varten.

2. Valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
vastata toisen valvontaviranomaisen 
esittämään pyyntöön viipymättä ja 
viimeistään 15 päivän kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. Tällaisiin 
toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti 
tietojen välittäminen vireillä olevasta 
tutkimuksesta tai täytäntöönpanotoimista 
tämän asetuksen vastaisten käsittelytoimien 
keskeyttämistä tai kieltämistä varten.

Or. es

Tarkistus 2650
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 55 artiklan 4 kohdan tapauksessa 
avunantopyynnön kautta toteutettavan 
toimenpiteen luvallisuus määräytyy 
pyynnön esittäneeseen viranomaiseen 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; 
avunannon toimeenpanon laillisuus 
määräytyy pyynnön vastaanottaneeseen 
viranomaiseen sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 2651
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisten on toimitettava 
muiden valvontaviranomaisten pyytämät 
tiedot sähköisessä muodossa ja 
mahdollisimman nopeasti, vakiolomaketta 
käyttäen.

6. Valvontaviranomaisten on toimitettava 
muiden valvontaviranomaisten pyytämät 
tiedot sähköisessä muodossa ja 
mahdollisimman nopeasti 2 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, 
vakiolomaketta käyttäen. Sekä tietojen 
pyytäminen että niiden sähköisin keinoin 
toimittaminen tapahtuu sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää käyttäen.

Or. de

Tarkistus 2652
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Keskinäistä avunantoa koskevien 
pyyntöjen perusteella toteutettavista 
toimista ei peritä maksua.

7. Keskinäistä avunantoa koskevien 
pyyntöjen perusteella toteutettavista 
toimista ei pyynnön esittäneeltä 
valvontaviranomaiselta peritä maksua.

Or. de

Tarkistus 2653
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos valvontaviranomainen ei vastaa 8. Jos valvontaviranomainen ei vastaa 
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toisen valvontaviranomaisen esittämään 
pyyntöön kuukauden kuluessa, pyynnön 
esittävällä valvontaviranomaisella on 
toimivalta toteuttaa väliaikainen 
toimenpide oman jäsenvaltionsa alueella 
51 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja sen on 
esitettävä asia Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 57 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

toisen valvontaviranomaisen esittämään 
pyyntöön kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
säädetyssä määräajassa, pyynnön 
esittävällä valvontaviranomaisella on 
toimivalta toteuttaa väliaikainen 
toimenpide oman jäsenvaltionsa alueella 
51 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja sen on 
esitettävä asia Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 57 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Se voi 
ryhtyä oman jäsenvaltionsa alueella 
53 artiklan mukaisiin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, mikäli vielä 
päättymättömän avunannon takia 
lopullista toimenpidettä ei voida vielä 
toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos valvontaviranomainen ei vastaa 
toisen valvontaviranomaisen esittämään 
pyyntöön kuukauden kuluessa, pyynnön 
esittävällä valvontaviranomaisella on 
toimivalta toteuttaa väliaikainen 
toimenpide oman jäsenvaltionsa alueella 
51 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja sen on 
esitettävä asia Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 57 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

8. Jos valvontaviranomainen ei vastaa 
toisen valvontaviranomaisen esittämään 
pyyntöön 15 päivän kuluessa, pyynnön 
esittävällä valvontaviranomaisella on 
toimivalta toteuttaa väliaikainen 
toimenpide oman jäsenvaltionsa alueella
51 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja sen on 
esitettävä asia Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 57 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2655
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio voi vahvistaa tässä artiklassa 
tarkoitettua keskinäistä avunantoa 
koskevat muodot ja menettelyt sekä 
järjestelyt valvontaviranomaisten kesken 
ja valvontaviranomaisten ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston välillä sähköisin 
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa 
varten, erityisesti 6 kohdassa tarkoitetun 
vakiolomakkeen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2656
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio voi vahvistaa tässä artiklassa 
tarkoitettua keskinäistä avunantoa koskevat 
muodot ja menettelyt sekä järjestelyt 
valvontaviranomaisten kesken ja 
valvontaviranomaisten ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston välillä sähköisin 
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa 
varten, erityisesti 6 kohdassa tarkoitetun 
vakiolomakkeen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

10. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tässä 
artiklassa tarkoitettua keskinäistä 
avunantoa koskevat muodot ja menettelyt 
sekä järjestelyt valvontaviranomaisten 
kesken ja valvontaviranomaisten ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston välillä 
sähköisin keinoin toteutettavaa 
tietojenvaihtoa varten, erityisesti 6 
kohdassa tarkoitetun vakiolomakkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2657
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio voi vahvistaa tässä artiklassa 
tarkoitettua keskinäistä avunantoa koskevat 
muodot ja menettelyt sekä järjestelyt 
valvontaviranomaisten kesken ja 
valvontaviranomaisten ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston välillä sähköisin 
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa 
varten, erityisesti 6 kohdassa tarkoitetun 
vakiolomakkeen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

10. Euroopan tietosuojaneuvosto voi 
vahvistaa tässä artiklassa tarkoitettua 
keskinäistä avunantoa koskevat muodot ja 
menettelyt sekä järjestelyt 
valvontaviranomaisten kesken ja 
valvontaviranomaisten ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston välillä sähköisin 
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa 
varten, erityisesti 6 kohdassa tarkoitetun 
vakiolomakkeen.

Or. en

Tarkistus 2658
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelytoimet todennäköisesti 
vaikuttavat useissa eri jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, kunkin tällaisen 
jäsenvaltion valvontaviranomaisella on 
oikeus osallistua yhteisiin tutkintatehtäviin 
tai yhteisiin operaatioihin. Toimivaltainen 
valvontaviranomainen kutsuu kunkin 
tällaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen osallistumaan 
yhteisiin tutkintatehtäviin tai yhteisiin 

2. Jos käsittelytoimet todennäköisesti 
vaikuttavat haitallisesti useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, 
kunkin tällaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisella on oikeus osallistua 
yhteisiin tutkintatehtäviin tai yhteisiin 
operaatioihin. Toimivaltainen 
valvontaviranomainen vastaa operaatioihin 
osallistumista koskeviin 
valvontaviranomaisten pyyntöihin 
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operaatioihin ja vastaa operaatioihin 
osallistumista koskeviin 
valvontaviranomaisten pyyntöihin 
viipymättä.

viipymättä.

Or. en

Tarkistus 2659
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelytoimet todennäköisesti 
vaikuttavat useissa eri jäsenvaltioissa 
asuviin rekisteröityihin, kunkin tällaisen 
jäsenvaltion valvontaviranomaisella on 
oikeus osallistua yhteisiin tutkintatehtäviin 
tai yhteisiin operaatioihin. Toimivaltainen 
valvontaviranomainen kutsuu kunkin 
tällaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen osallistumaan 
yhteisiin tutkintatehtäviin tai yhteisiin 
operaatioihin ja vastaa operaatioihin 
osallistumista koskeviin 
valvontaviranomaisten pyyntöihin 
viipymättä.

2. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on sijoittautunut useaan eri 
jäsenvaltioon tai jos käsittelytoimet 
todennäköisesti vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, 
kunkin tällaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisella on oikeus osallistua 
yhteisiin tutkintatehtäviin tai yhteisiin 
operaatioihin. Edellä 54 a artiklassa 
määritelty johtava viranomainen kutsuu 
kunkin tällaisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen osallistumaan 
yhteisiin tutkintatehtäviin tai yhteisiin 
operaatioihin ja vastaa operaatioihin 
osallistumista koskeviin 
valvontaviranomaisten pyyntöihin 
viipymättä. Johtava viranomainen toimii 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän yhteyspisteenä.

Or. en

Tarkistus 2660
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisten on vahvistettava 
erityisiä yhteistyötoimia koskevat 
käytännön järjestelyt.

4. Valvontaviranomaisten on vahvistettava 
työjärjestyksessään erityisiä 
yhteistyötoimia koskevat käytännön 
järjestelyt. Työjärjestys julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos valvontaviranomainen ei noudata 2 
kohdassa säädettyä velvollisuutta 
kuukauden kuluessa, muilla 
valvontaviranomaisilla on toimivalta 
toteuttaa väliaikainen toimenpide oman 
jäsenvaltionsa alueella 51 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

5. Jos valvontaviranomainen ei noudata 
2 kohdassa säädettyä velvollisuutta 
15 päivän kuluessa, muilla 
valvontaviranomaisilla on toimivalta 
toteuttaa väliaikainen toimenpide oman 
jäsenvaltionsa alueella 51 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin valvontaviranomainen 
hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen, sen on annettava 

1. Ennen kuin toimivaltainen 
valvontaviranomainen hyväksyy 
2 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, sen 
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toimenpideluonnos tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

on annettava toimenpideluonnos tiedoksi 
Euroopan tietosuojaneuvostolle ja 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2663
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin valvontaviranomainen 
hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen, sen on annettava 
toimenpideluonnos tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

1. Ennen kuin valvontaviranomainen 
hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen, sen on annettava 
toimenpideluonnos tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 2664
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin valvontaviranomainen 
hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen, sen on annettava 
toimenpideluonnos tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

1. Ennen kuin toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen, sen on annettava 
toimenpideluonnos tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2665
Frank Engel
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Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka koskevat käsittelytoimia, jotka 
liittyvät tavaroiden tai palvelujen 
tarjoamiseen eri jäsenvaltioissa asuville 
rekisteröidyille tai näiden käyttäytymisen 
seuraamiseen; tai

a) jotka koskevat henkilötietojen 
käsittelytoimia, jotka liittyvät tavaroiden 
tai palvelujen tarjoamiseen kohdennetusti 
erityisesti eri jäsenvaltioissa asuville 
rekisteröidyille 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja jos rekisterinpitäjä ei ole 
nimennyt edustajaa unioniin; tai

Or. en

Tarkistus 2666
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka koskevat käsittelytoimia, jotka 
liittyvät tavaroiden tai palvelujen 
tarjoamiseen eri jäsenvaltioissa asuville 
rekisteröidyille tai näiden käyttäytymisen 
seuraamiseen; tai

a) jotka koskevat henkilötietojen
käsittelytoimia, jotka liittyvät tavaroiden 
tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille, 
kun unionin ulkopuolella toimiva 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä ei nimeä edustajaa unionin 
alueelle;

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta hieman muutettuna.

Tarkistus 2667
Frank Engel

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

c) joiden tarkoituksena on hyväksyä 
luettelo käsittelytoimista, jotka edellyttävät 
34 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2668
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) joiden tarkoituksena on 43 artiklassa
tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen hyväksyminen.

f) joiden tarkoituksena on 38 b artiklassa
tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen hyväksyminen.

Or. en

Tarkistus 2669
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jotka mahdollistavat käsittelyn 
tutkimusta varten 81 artiklan 3 kohdan 
ja/tai 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 2670
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
valvontaviranomainen ei toimita 2 
kohdassa tarkoitettua toimenpideluonnosta 
tai ei noudata keskinäistä avunantoa 
koskevia velvollisuuksia 55 artiklan 
mukaisesti tai yhteisiä operaatioita 
koskevia velvollisuuksia 56 artiklan 
mukaisesti.

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
valvontaviranomainen ei toimita 
2 kohdassa tarkoitettua 
toimenpideluonnosta tai ei noudata 
keskinäistä avunantoa koskevia 
velvollisuuksia 55 artiklan mukaisesti tai 
yhteisiä operaatioita koskevia 
velvollisuuksia 56 artiklan mukaisesti tai 
jos toimivaltainen valvontaviranomainen 
ei hyväksy johtavan viranomaisia 
ehdottamaa toimenpideluonnosta.

Or. en

Tarkistus 2671
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
valvontaviranomainen ei toimita 2 
kohdassa tarkoitettua toimenpideluonnosta 
tai ei noudata keskinäistä avunantoa 
koskevia velvollisuuksia 55 artiklan 
mukaisesti tai yhteisiä operaatioita 
koskevia velvollisuuksia 56 artiklan 
mukaisesti.

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
toimivaltainen viranomainen ei toimita 
2 kohdassa tarkoitettua 
toimenpideluonnosta tai ei noudata 
keskinäistä avunantoa koskevia 
velvollisuuksia 55 artiklan mukaisesti tai 
yhteisiä operaatioita koskevia 
velvollisuuksia 56 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2672
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
valvontaviranomainen ei toimita 2 
kohdassa tarkoitettua toimenpideluonnosta 
tai ei noudata keskinäistä avunantoa 
koskevia velvollisuuksia 55 artiklan 
mukaisesti tai yhteisiä operaatioita 
koskevia velvollisuuksia 56 artiklan 
mukaisesti.

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
valvontaviranomainen ei toimita 
2 kohdassa tarkoitettua 
toimenpideluonnosta tai ei noudata 
keskinäistä avunantoa koskevia 
velvollisuuksia 55 artiklan mukaisesti tai 
yhteisiä operaatioita koskevia 
velvollisuuksia 56 artiklan mukaisesti tai 
mikäli asiaankuuluva 
valvontaviranomainen vastustaa toisen 
asiaankuuluvan valvontaviranomaisten 
tai johtavan viranomaisen 54 a artiklan 
nojalla esittämää toimenpide-ehdotusta.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on ehdotetun 54 a artiklan (uusi) mukainen.

Tarkistus 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi pyytää minkä tahansa 
asian käsittelyä 

4. Komissio voi omasta puolestaan ja 
sidosryhmien pyynnöstä pyytää minkä 
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yhdenmukaisuusmekanismissa tämän 
asetuksen asianmukaisen ja yhtenäisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa tämän 
asetuksen asianmukaisen ja yhtenäisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kun esiintyy asetuksen soveltamiseen liittyviä ristiriitaisuuksia, jotka uhkaavat yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa ja vaikuttavat tiettyihin sidosryhmiin, näillä sidosryhmillä pitäisi olla oikeus 
saattaa huolenaiheensa käsiteltäväksi yhdenmukaisuusmekanismissa.

Tarkistus 2674
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi pyytää minkä tahansa 
asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa tämän 
asetuksen asianmukaisen ja yhtenäisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

4. Komissio voi omasta puolestaan ja 
sidosryhmien pyynnöstä pyytää minkä 
tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa tämän 
asetuksen asianmukaisen ja yhtenäisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2675
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajan on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle 

6. Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajan on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle 
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välittömästi sähköisesti kaikista sille 
toimitetuista asiaa koskevista tiedoista 
vakiolomaketta käyttäen. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja 
toimittaa tarvittaessa myös käännöksen 
näistä tiedoista.

ilman aiheetonta viivästystä sähköisesti 
kaikista sille toimitetuista asiaa koskevista 
tiedoista vakiolomaketta käyttäen. 
Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtaja toimittaa tarvittaessa myös 
käännöksen näistä tiedoista.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
asiasta lausuntonsa viikon kuluessa siitä, 
kun asiaa koskevat tiedot on toimitettu sille 
5 kohdan mukaisesti, jos Euroopan 
tietosuojaneuvosto niin päättää jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä tai jos joku 
valvontaviranomainen tai komissio sitä 
pyytää. Lausunto on vahvistettava 
kuukauden kuluessa Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa 
lausunnon ilman aiheetonta viivytystä 
tiedoksi 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, komissiolle ja 51 
artiklan nojalla toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä julkaisee sen.

7. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
asiasta lausuntonsa viikon kuluessa siitä, 
kun asiaa koskevat tiedot on toimitettu sille 
5 kohdan mukaisesti, jos Euroopan 
tietosuojaneuvosto niin päättää jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä tai jos 
komissio sitä pyytää. Lausunto on 
vahvistettava kuukauden kuluessa 
Euroopan tietosuojaneuvoston jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa 
lausunnon ilman aiheetonta viivytystä 
tiedoksi 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, komissiolle ja 
51 artiklan nojalla toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä julkaisee sen.

Or. es

Tarkistus 2677
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
asiasta lausuntonsa viikon kuluessa siitä, 
kun asiaa koskevat tiedot on toimitettu sille 
5 kohdan mukaisesti, jos Euroopan 
tietosuojaneuvosto niin päättää jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä tai jos joku 
valvontaviranomainen tai komissio sitä 
pyytää. Lausunto on vahvistettava 
kuukauden kuluessa Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa 
lausunnon ilman aiheetonta viivytystä 
tiedoksi 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, komissiolle ja 51 
artiklan nojalla toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä julkaisee sen.

7. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
asiasta lausuntonsa kahden viikon kuluessa 
siitä, kun asiaa koskevat tiedot on 
toimitettu sille 5 kohdan mukaisesti, jos 
Euroopan tietosuojaneuvosto niin päättää 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä 
tai jos joku valvontaviranomainen tai 
komissio sitä pyytää. Lausunto on 
vahvistettava kuuden viikon kuluessa 
Euroopan tietosuojaneuvoston jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa 
lausunnon ilman aiheetonta viivytystä 
tiedoksi 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, komissiolle ja 
51 artiklan nojalla toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä julkaisee sen.

Or. en

Tarkistus 2678
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
asiasta lausuntonsa viikon kuluessa siitä, 
kun asiaa koskevat tiedot on toimitettu sille 
5 kohdan mukaisesti, jos Euroopan 
tietosuojaneuvosto niin päättää jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä tai jos joku 
valvontaviranomainen tai komissio sitä 
pyytää. Lausunto on vahvistettava 
kuukauden kuluessa Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa 
lausunnon ilman aiheetonta viivytystä 

7. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
asiasta lausuntonsa kahden viikon kuluessa 
siitä, kun asiaa koskevat tiedot on 
toimitettu sille 5 kohdan mukaisesti, jos 
Euroopan tietosuojaneuvosto niin päättää 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä 
tai jos joku valvontaviranomainen tai 
komissio sitä pyytää. Lausunto on 
vahvistettava kahden kuukauden kuluessa 
Euroopan tietosuojaneuvoston jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa 
lausunnon ilman aiheetonta viivytystä 
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tiedoksi 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, komissiolle ja 51 
artiklan nojalla toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä julkaisee sen.

tiedoksi 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuille 
valvontaviranomaisille, komissiolle ja 
51 artiklan nojalla toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä julkaisee sen.

Or. en

Tarkistus 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan nojalla 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
51 artiklan nojalla toimivaltainen 
valvontaviranomainen ottavat huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

Or. en

Tarkistus 2680
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan nojalla 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
ottavat huomioon Euroopan 

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan 
1 kohdan nojalla toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset ottavat 
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tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

mahdollisimman suuressa määrin 
huomioon Euroopan tietosuojaneuvoston 
lausunnot ja ilmoittavat Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle ja 
komissiolle sähköisesti kahden viikon 
kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

Or. en

Tarkistus 2681
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan nojalla 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen valvontaviranomainen ja 
51 artiklan nojalla toimivaltainen 
valvontaviranomainen ottavat huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

Or. en

Tarkistus 2682
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan nojalla 
toimivaltainen valvontaviranomainen
ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan
1 kohdan nojalla toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset ottavat huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
antanut lausunnon tiedoksi, pitäytyvätkö ne 
toimenpideluonnokseen vai muuttavatko ne 
sitä, ja toimittavat näille mahdollisesti 
muutetun toimenpideluonnoksen 
vakiomuodossa.

Or. en

Tarkistus 2683
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jos komissio aikoo toteutettujen 
toimenpiteiden vuoksi käynnistää 
rikkomusmenettelyn toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen jäsenvaltiota 
vastaan, sen on annettava Euroopan 
tietosuojaneuvostolle etukäteen tilaisuus 
lausunnon antamiseen ja ilmoitettava sille 
menettelyn etenemisestä. Jäsenvaltion on 
annettava toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle 
rikkomusmenettelyn jokaisessa vaiheessa 
tilaisuus lausunnon antamiseen.

Or. de
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Tarkistus 2684
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jos 54 a artiklassa tarkoitettu johtava 
viranomainen ei aio noudattaa Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä kirjallisesti Euroopan 
tietosuojaneuvostolle kuukauden kuluessa 
ja esitettävä perusteltu selitys.

Or. en

Tarkistus 2685
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Jos Euroopan tietosuojaneuvosto 
edelleen vastustaa 9 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisen toimenpidettä, se 
voi tiedottaa komissiolle ja pyytää sitä 
antamaan perustellun suosituksen 
johtavalle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
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Komission lausunto
1. Komissio voi antaa tämän asetuksen 
asianmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen 
varmistamiseksi lausunnon 58 tai 61 
artiklan nojalla esiin nostetuista asioista, 
kymmenen viikon kuluessa siitä, kun asia 
on otettu esiin 58 artiklan mukaisesti, tai 
kuuden viikon kuluessa siitä, kun asia on 
otettu esiin 61 artiklan mukaisesti.
2. Jos komissio on antanut 1 kohdan 
mukaisen lausunnon, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava 
komission lausunto huomioon ja 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, aikooko se pitäytyä 
toimenpideluonnokseen vai muuttaa sitä.
3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 1 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.
4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja 
esitettävä perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

Or. en

Tarkistus 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi antaa tämän asetuksen 
asianmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen 
varmistamiseksi lausunnon 58 tai 61 
artiklan nojalla esiin nostetuista asioista, 
kymmenen viikon kuluessa siitä, kun asia 

Poistetaan.
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on otettu esiin 58 artiklan mukaisesti, tai 
kuuden viikon kuluessa siitä, kun asia on 
otettu esiin 61 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2688
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi antaa tämän asetuksen 
asianmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen 
varmistamiseksi lausunnon 58 tai 61 
artiklan nojalla esiin nostetuista asioista, 
kymmenen viikon kuluessa siitä, kun asia 
on otettu esiin 58 artiklan mukaisesti, tai 
kuuden viikon kuluessa siitä, kun asia on 
otettu esiin 61 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio on antanut 1 kohdan 
mukaisen lausunnon, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava 
komission lausunto huomioon 
mahdollisimman suuressa määrin ja 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, aikooko se pitäytyä 
toimenpideluonnokseen vai muuttaa sitä.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2690
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio on antanut 1 kohdan 
mukaisen lausunnon, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava 
komission lausunto huomioon ja 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, aikooko se pitäytyä 
toimenpideluonnokseen vai muuttaa sitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 1 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2692
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 1 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 2693
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 1 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja 
esitettävä perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2695
Dimitrios Droutsas



PE506.170v02-00 44/189 AM\929533FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja 
esitettävä perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2696
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja esitettävä 
perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja esitettävä 
perustelut.

Or. en

Perustelu

Lisävaatimus hyväksymisestä pidättäytymisestä vielä yhden kuukauden ajan ei vaikuta 
perustellulta eikä tarpeelliselta.

Tarkistus 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja esitettävä 
perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja esitettävä 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 2698
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja 
esitettävä perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle kuukauden kuluessa 
ja esitettävä perusteltu selitys. Tämän 
perustellun selityksen on oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 2699
Louis Michel

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

4 a. Jos komissio on antanut 1 kohdan 
mukaisen lausunnon, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava 
komission lausunto huomioon 
mahdollisimman suuressa määrin ja 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, aikooko se pitäytyä 
toimenpideluonnoksessa vai muuttaa sitä.

Or. en

Tarkistus 2700
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Toimenpideluonnoksen hyväksymisen 
keskeyttäminen
1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen, 
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston 58 artiklan 
7 kohdan tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla 
antaman lausunnon, jos tämä näyttää 
olevan tarpeen, jotta voidaan
a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen 
ja Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä 
mahdollista; tai
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b) hyväksyä toimenpide 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan nojalla.
2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12 
kuukautta.
3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 2 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 2701
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Toimenpideluonnoksen hyväksymisen 
keskeyttäminen
1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen,
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston 58 artiklan 
7 kohdan tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla 
antaman lausunnon, jos tämä näyttää 
olevan tarpeen, jotta voidaan
a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen 
ja Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä 
mahdollista; tai
b) hyväksyä toimenpide 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan nojalla.
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2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12 
kuukautta.
3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 2 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Toimenpideluonnoksen hyväksymisen 
keskeyttäminen
1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen, 
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston 58 artiklan 
7 kohdan tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla 
antaman lausunnon, jos tämä näyttää 
olevan tarpeen, jotta voidaan
a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen 
ja Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä
mahdollista; tai
b) hyväksyä toimenpide 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan nojalla.
2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12 
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kuukautta.
3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 2 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 2703
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Toimenpideluonnoksen hyväksymisen 
keskeyttäminen
1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen, 
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston 58 artiklan 
7 kohdan tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla 
antaman lausunnon, jos tämä näyttää 
olevan tarpeen, jotta voidaan
a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen 
ja Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä 
mahdollista; tai
b) hyväksyä toimenpide 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan nojalla.
2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12 
kuukautta.
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3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 2 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista, että Euroopan komissiolla on toimivalta lykätä toimenpideluonnosta.

Tarkistus 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen, 
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston 58 artiklan 
7 kohdan tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla 
antaman lausunnon, jos tämä näyttää 
olevan tarpeen, jotta voidaan

Poistetaan.

a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen 
ja Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä 
mahdollista; tai
b) hyväksyä toimenpide 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan nojalla.
2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12 
kuukautta.
3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 2 kohdassa 
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tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. es

Tarkistus 2705
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen, 
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon 
Euroopan tietosuojaneuvoston 58 artiklan 
7 kohdan tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla 
antaman lausunnon, jos tämä näyttää 
olevan tarpeen, jotta voidaan

Poistetaan.

a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen 
ja Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä 
mahdollista; tai
b) hyväksyä toimenpide 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan nojalla.
2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12 
kuukautta.
3. Valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 
toimenpideluonnosta 2 kohdassa 
tarkoitetun ajan kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 2706
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen vai johtaisiko se päinvastoin 
asetuksen epäyhtenäiseen soveltamiseen,
se voi kuukauden kuluessa 59 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä antaa perustellun päätöksen, 
jossa se vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksen 
hyväksymisen, ottaen huomioon Euroopan 
tietosuojaneuvoston 58 artiklan 7 kohdan 
tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla antaman 
lausunnon, jos tämä näyttää olevan tarpeen, 
jotta voidaan

1. Jos komissiolla on vakavia epäilyksiä 
sen suhteen, takaisiko toimenpideluonnos 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen, se voi kuukauden kuluessa 
59 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tekemisestä antaa perustellun 
päätöksen, jossa se vaatii 
valvontaviranomaista keskeyttämään 
toimenpideluonnoksen hyväksymisen, 
ottaen huomioon Euroopan 
tietosuojaneuvoston 58 artiklan 7 kohdan 
tai 61 artiklan 2 kohdan nojalla antaman 
lausunnon, jos tämä näyttää olevan tarpeen, 
jotta voidaan

Or. de

Tarkistus 2707
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston eriävät 
kannat, jos tämä näyttäisi olevan vielä 
mahdollista; tai

a) sovittaa yhteen valvontaviranomaisen ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston 
voimakkaasti eriävät kannat, jos tämä 
näyttäisi olevan vielä mahdollista; tai

Or. de

Tarkistus 2708
Monika Hohlmeier
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Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 12
kuukautta.

2. Komissio täsmentää keskeytyksen 
keston, joka ei saa olla enempää kuin 
8 viikkoa.

Or. de

Tarkistus 2709
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
60 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a artikla
Parlamentille ja neuvostolle tiedottaminen
Komissio on tiedotettava neuvostolle ja 
parlamentille säännöllisesti ja vähintään 
puolen vuoden välein Euroopan 
tietosuojaneuvoston puheenjohtajan 
kertomuksen perusteella 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
käsitellyistä asioista ja esitettävä tällöin 
komission ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston tekemät 
johtopäätökset tämän asetuksen 
yhtenäisen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen varmistamisesta.

Or. de

Tarkistus 2710
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
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valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on 
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 
perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on 
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 
perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, asianomaiselle 
rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen 
käsittelijälle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi sen toimivaltaan kuuluvan 
valvontavallan puitteissa, 
valvontaviranomainen voi 58 artiklassa 
tarkoitetusta menettelystä poiketen 
hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä, joiden 
voimassaoloaika määritetään erikseen, jos 
on olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi selkeän 
tietosuojarikkomuksen myötä tai 
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perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
perustelemattoman toimimattomuuden 
vuoksi. Valvontaviranomaisen on 
annettava tällaiset toimenpiteet ja niiden 
täydelliset perustelut viipymättä tiedoksi 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, 
Euroopan tietosuojaneuvostolle, 
komissiolle ja rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle.

Or. en

Tarkistus 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on 
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 
perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on 
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 
perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, asianomaiselle 
rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen 
käsittelijälle ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 2713
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on 
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 
perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
valvontaviranomainen katsoo, että on 
tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä 
rekisteröidyille kuuluvien etujen 
suojaamiseksi, valvontaviranomainen voi 
58 artiklassa tarkoitetusta menettelystä 
poiketen hyväksyä väliaikaisia 
toimenpiteitä, joiden voimassaoloaika 
määritetään erikseen, etenkin jos on 
olemassa vaara, että jokin vallitsevan 
tilanteen muutos voisi merkittävästi haitata 
jonkin rekisteröidyille kuuluvan oikeuden 
täytäntöönpanoa tai huomattavien haittojen 
ehkäisemiseksi tai muista syistä. 
Valvontaviranomaisen on annettava 
tällaiset toimenpiteet ja niiden täydelliset 
perustelut viipymättä tiedoksi Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, komissiolle ja 
asianomaiselle rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos valvontaviranomainen on toteuttanut 
toimenpiteen 1 kohdan nojalla ja katsoo, 
että on kiireellisesti hyväksyttävä 

2. Jos valvontaviranomainen on toteuttanut 
toimenpiteen 1 kohdan nojalla, sen on 
pyydettävä Euroopan tietosuojaneuvostolta 
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lopullisia toimenpiteitä, se voi pyytää
Euroopan tietosuojaneuvostolta kiireellistä 
lausuntoa esittämällä perustelut tällaisen 
lausunnon pyytämiselle ja lopullisten 
toimenpiteiden kiireellisyydelle.

kiireellistä lausuntoa esittämällä perustelut 
pyynnölle ja lopullisten toimenpiteiden 
kiireellisyydelle.

Or. en

Tarkistus 2715
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos valvontaviranomainen on toteuttanut 
toimenpiteen 1 kohdan nojalla ja katsoo, 
että on kiireellisesti hyväksyttävä 
lopullisia toimenpiteitä, se voi pyytää
Euroopan tietosuojaneuvostolta kiireellistä 
lausuntoa esittämällä perustelut tällaisen 
lausunnon pyytämiselle ja lopullisten 
toimenpiteiden kiireellisyydelle.

2. Jos valvontaviranomainen on toteuttanut 
toimenpiteen 1 kohdan nojalla, sen on 
pyydettävä Euroopan tietosuojaneuvostolta 
kiireellistä lausuntoa esittämällä perustelut 
pyynnölle ja lopullisten toimenpiteiden 
kiireellisyydelle.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2716
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla
Komission osallistuminen

1. Komissio voi antaa tämän asetuksen 
asianmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen 
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varmistamiseksi perustellun suosituksen 
58 tai 61 artiklan nojalla esiin nostetuista 
asioista, kymmenen viikon kuluessa siitä, 
kun asia on otettu esiin 58 artiklan 
mukaisesti, tai kuuden viikon kuluessa 
siitä, kun asia on otettu esiin 61 artiklan 
mukaisesti.
2. Jos komissio on antanut 1 kohdan 
mukaisen perustellun suosituksen, 
asianomaisen valvontaviranomaisen on 
otettava komission lausunto huomioon 
mahdollisimman suuressa määrin ja 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, aikooko se pitäytyä 
toimenpideluonnoksessa vai muuttaa sitä.
3. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle kuukauden kuluessa 
ja esitettävä perusteltu selitys. Tämän 
perustellun selityksen on oltava julkisesti 
saatavilla.
Valvontaviranomainen voi perua 
toimenpideluonnoksen missä tahansa 
menettelyn vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 2717
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset Delegoidut säädökset

Or. en

Perustelu

Yleinen tarkistus, jolla korvataan kaikki täytäntöönpanosäädökset delegoiduilla säädöksillä, 
jotta Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen päätöksentekoprosessiin voidaan 
taata.
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Tarkistus 2718
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa

1. Siirretään komissiolle valta 86 artiklan 
mukaisesti antaa delegoituja säädöksiä, 
joissa

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2719
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa

1. Komissio antaa Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa

Or. en

Tarkistus 2720
Dimitrios Droutsas

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

a) säädetään tämän asetuksen 
asianmukaisesta soveltamisesta sen 
tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti ja 
jotka koskevat valvontaviranomaisten 58 
tai 61 artiklan nojalla ilmoittamia asioita, 
asiaa josta on annettu perusteltu päätös 
60 artiklan 1 kohdan nojalla, tai asiaa, 
jonka osalta valvontaviranomainen ei ole 
esittänyt toimenpideluonnosta, vaan on 
ilmoittanut, ettei aio noudattaa komission 
59 artiklan nojalla antamaa lausuntoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2721
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säädetään tämän asetuksen 
asianmukaisesta soveltamisesta sen 
tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti ja 
jotka koskevat valvontaviranomaisten 58 
tai 61 artiklan nojalla ilmoittamia asioita, 
asiaa josta on annettu perusteltu päätös 
60 artiklan 1 kohdan nojalla, tai asiaa, 
jonka osalta valvontaviranomainen ei ole 
esittänyt toimenpideluonnosta, vaan on 
ilmoittanut, ettei aio noudattaa komission 
59 artiklan nojalla antamaa lausuntoa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

ITRE-valiokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säädetään tämän asetuksen 
asianmukaisesta soveltamisesta sen 
tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti ja 
jotka koskevat valvontaviranomaisten 58 
tai 61 artiklan nojalla ilmoittamia asioita, 
asiaa josta on annettu perusteltu päätös 
60 artiklan 1 kohdan nojalla, tai asiaa, 
jonka osalta valvontaviranomainen ei ole 
esittänyt toimenpideluonnosta, vaan on 
ilmoittanut, ettei aio noudattaa komission 
59 artiklan nojalla antamaa lausuntoa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2723
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se päättää 59 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa 58 artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettujen 
tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden 
yleisestä pätevyydestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

b) se päättää 59 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa 58 artiklan 2 
kohdan d alakohdassa tarkoitettujen 
tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden 
yleisestä pätevyydestä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2725
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) täsmennetään muoto ja menettelyt tässä 
jaksossa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmenettelyn soveltamista 
varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2726
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2727
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 87 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Näiden toimenpiteiden 
voimassaoloaika ei saa olla enempää kuin 
12 kuukautta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 87 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Näiden toimenpiteiden 
voimassaoloaika ei saa olla enempää kuin 
12 kuukautta.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2729
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 87 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Näiden toimenpiteiden 
voimassaoloaika ei saa olla enempää kuin 
12 kuukautta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2730
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jonkin jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen hyväksymä 
täytäntöönpanokelpoinen toimenpide on 
tämän asetuksen tarkoitusten 
toteuttamista varten pantava täytäntöön 
kaikissa jäsenvaltioissa, joita asia koskee.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2731
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos valvontaviranomainen ei esitä 
toimenpideluonnosta 
yhdenmukaisuusmekanismissa 
käsiteltäväksi, mikä on vastoin 58 artiklan 
1–5 kohdan säännöksiä, kyseinen 
valvontaviranomaisen toimenpide ei ole 
oikeudellisesti pätevä eikä 
täytäntöönpanokelpoinen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2732
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
63 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

63 a artikla
Muutoksenhakumenettelyt

Sanotun vaikuttamatta jäsenvaltioiden ja 
unionin oikeudellisen järjestelmän 
toimivaltaan Euroopan 
tietosuojaneuvosto voi antaa sitovia 
lausuntoja, mikäli
a) rekisteröity tai rekisterinpitäjä nostaa 
kanteen tämän asetuksen 
epäyhdenmukaisesta soveltamisesta 
jäsenvaltioissa sekä
b) 58–63 artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmekanismin avulla ei ole 
pystytty varmistamaan, että Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenien 
yksinkertainen enemmistö on yhtä mieltä 
jostakin toimenpiteestä. Ennen tällaisen 
lausunnon antamista Euroopan 
tietosuojaneuvoston on otettava huomioon 
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kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka 
toimivaltainen tietosuojaviranomainen voi 
antaa, mukaan lukien asianomaisten 
osapuolien kannat.

Or. en

Perustelu

Muutoksenhakumenettely on tarpeen, mikäli tätä asetusta sovelletaan epäyhdenmukaisesti 
jäsenvaltioissa ja mikäli yhdenmukaisuusmekanismi epäonnistuu.

Tarkistus 2733
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan tietosuojaneuvosto ei 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eikä ota 
ohjeita miltään taholta, sanotun 
rajoittamatta 66 artiklan 1 ja 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja komission 
pyyntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
erityisesti seuraavia tehtäviä:

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai komission tai muiden 
sidosryhmien pyynnöstä erityisesti 
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seuraavia tehtäviä:

Or. en

Tarkistus 2735
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
erityisesti seuraavia tehtäviä:

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä 
erityisesti seuraavia tehtäviä:

Or. en

Tarkistus 2736
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
erityisesti seuraavia tehtäviä:

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä 
erityisesti seuraavia tehtäviä:

Or. en

Tarkistus 2737
Axel Voss



PE506.170v02-00 68/189 AM\929533FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
erityisesti seuraavia tehtäviä:

1. Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen. Tätä varten Euroopan 
tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta 
aloitteestaan tai komission tai muiden 
sidosryhmien pyynnöstä erityisesti 
seuraavia tehtäviä:

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2738
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa komissiolle neuvoja kaikissa 
henkilötietojen suojaan unionissa liittyvissä 
kysymyksissä, myös tämän asetuksen 
mahdollisessa muuttamisessa;

a) antaa Euroopan unionin toimielimille 
neuvoja kaikissa henkilötietojen suojaan 
unionissa liittyvissä kysymyksissä, myös 
tämän asetuksen mahdollisessa 
muuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

b) tarkastelee omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä tai komission pyynnöstä 
kysymyksiä, jotka koskevat tämän 
asetuksen soveltamista, ja antaa 
valvontaviranomaisille osoitettuja 
suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
tämän asetuksen johdonmukaista 
soveltamista;

b) tarkastelee omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä, komission tai muiden 
sidosryhmien pyynnöstä kysymyksiä, jotka 
koskevat tämän asetuksen soveltamista, ja 
antaa valvontaviranomaisille osoitettuja 
suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
tämän asetuksen johdonmukaista 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 2740
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastelee omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä tai komission pyynnöstä 
kysymyksiä, jotka koskevat tämän 
asetuksen soveltamista, ja antaa 
valvontaviranomaisille osoitettuja 
suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
tämän asetuksen johdonmukaista 
soveltamista;

b) tarkastelee omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä tai Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä kysymyksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamista, ja antaa 
valvontaviranomaisille osoitettuja 
suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
tämän asetuksen johdonmukaista 
soveltamista, mukaan lukien 
täytäntöönpanovaltuuksien käyttö;

Or. en

Tarkistus 2741
Axel Voss

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

b) tarkastelee omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä tai komission pyynnöstä 
kysymyksiä, jotka koskevat tämän 
asetuksen soveltamista, ja antaa 
valvontaviranomaisille osoitettuja 
suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
tämän asetuksen johdonmukaista 
soveltamista;

b) tarkastelee omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä, komission tai muiden 
sidosryhmien pyynnöstä kysymyksiä, jotka 
koskevat tämän asetuksen soveltamista, ja 
antaa valvontaviranomaisille osoitettuja 
suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea 
tämän asetuksen johdonmukaista 
soveltamista;

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2742
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) antaa lausuntoja valvontaviranomaisten 
päätösluonnoksista 57 artiklassa tarkoitetun 
mekanismin mukaisesti;

d) antaa lausuntoja valvontaviranomaisten 
päätösluonnoksista 57 artiklassa ja 
63 a artiklassa tarkoitetun mekanismin 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2743
Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

d a) antaa lausunnon, jonka mukaan 
viranomaisen on oltava johtava 
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viranomainen 54 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2744
Dimitrios Droutsas

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

Komission teksti Tarkistus

g a) antaa lausuntonsa komissiolle tämän 
asetuksen perusteella valmisteltavista 
täytäntöönpanosäädöksistä ja 
delegoiduista säädöksistä;

Or. en

Tarkistus 2745
Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

g a) tutkii sille 38 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti toimitetut käytännesäännöt tai 
olemassa olevien käytännesääntöjen 
tarkistus- tai laajennusehdotukset.

Or. en

Tarkistus 2746
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) tarjoaa apua tai käynnistää riita-
asian valvontaviranomaisen puolesta 
kyseisen valvontaviranomaisen pyynnöstä, 
kun valvontaviranomaisen resurssit eivät 
riitä asian tehokkaaseen käsittelyyn 
oikeudessa;

Or. en

Perustelu

Tämä on erityisen tärkeää tapauksissa sellaisia yhtiöitä vastaan, jotka saattavat saada suuret 
sakot, ja kun tietosuojaviranomaisen oikeudellinen kapasiteetti ei saata olla samalla tasolla 
kyseessä olevan yhtiön kanssa.

Tarkistus 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komission teksti Tarkistus

g a) antaa ehdotuksen eurooppalaisen 
sertifiointipolitiikan perusteista ja seuraa 
ja arvioi niitä sekä toimittaa saadut 
tulokset komissiolle.

Or. es

Tarkistus 2748
Carmen Romero López

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

Komission teksti Tarkistus

g a) laatii yhteiset käytännöt 
henkilötietojen lainvastaista käyttöä 
koskevien ilmoitusten vastaanottamiseksi 
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ja tutkimiseksi, tiedonantajien 
suojelemiseksi kostotoimilta ja kyseisten 
tietolähteiden salassapidon 
varmistamiseksi tilanteissa, joissa kyseiset 
tiedonantajat voivat joutua epäsuotuisaan 
asemaan kolmansien maiden sellaisen 
lainsäädännön vuoksi, jossa kielletään 
edellä mainittu henkilötietojen 
lainvastaisen käsittelyn paljastaminen.

Or. es

Perustelu

Ehdotan yhteisten menettelyjen laatimista tiedonantajien antamien ilmoitusten 
käsittelemiseksi ja sellaisista toimenpiteistä päättämiseksi, joiden avulla suojellaan 
tiedonantajia mahdollisilta kostotoimilta sekä tarvittaessa suojataan heidän 
henkilöllisyytensä.

Tarkistus 2749
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) antaa lausunnon unionin tasolla 
laadituista käytännesäännöistä.

Or. en

Tarkistus 2750
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) Euroopan tietosuojaneuvosto 
työskentelee avoimesti ja kuulee 
tarvittaessa sidosryhmiä laatiessaan 
eritelmiä, lausuntoja, suuntaviivoja ja 
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muita tuotoksia tämän asetuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 2751
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) määrää valvontaviranomaisten 
kanssa kiinteästä maksusta standardoidun 
tietosuojamerkin, "Euroopan 
tietosuojasinetin", antamisesta.

Or. en

Tarkistus 2752
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) laatii yhteisiä menettelyjä laitonta 
käsittelyä koskevien tietojen 
vastaanottamisesta ja tutkimisesta ja 
suojaa ilmiantajia kostotoimenpiteiltä ja
takaa vastaanotetun tiedon salassapidon 
ja lähteet; ottaa huomioon, että 
ilmiantajat saattavat saattaa itsensä 
syytevaaraan kolmansien maiden lain 
nojalla, sillä se saattaa estää kyseistä 
laitonta käsittelyä koskevien tietojen 
paljastamisen.

Or. en



AM\929533FI.doc 75/189 PE506.170v02-00

FI

Perustelu

Tarkistuksessa vaaditaan tietosuojaneuvostoa suojelemaan ilmiantajia, jotka tiedottavat 
valvontaviranomaisille salaisista ja laittomista käsittelytoimista, erityisesti sellaisten 
kolmansien maiden osalta, jotka pyrkivät sallimaan EU:ssa laittoman tietojen paljastamisen. 
Monet tietosuojaviranomaiset joutuvat todennäköisesti moniin erittäin vakaviin tapauksiin, ja 
siksi tarvitaan neuvoston tason koordinointia ja yhdenmukaisuutta.

Tarkistus 2753
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio pyytää Euroopan 
tietosuojaneuvostolta neuvoja, se voi 
asettaa määräajan, jonka kuluessa 
tietosuojaneuvoston on annettava neuvot, 
asian kiireellisyys huomioon ottaen.

2. Jos Euroopan parlamentti, neuvosto tai 
komissio pyytää Euroopan 
tietosuojaneuvostolta neuvoja, se voi 
asettaa määräajan, jonka kuluessa 
tietosuojaneuvoston on annettava neuvot, 
asian kiireellisyys huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2754
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
tämän artiklan mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan tarvittaessa kuultava 
asianomaisia osapuolia ja annettava niille 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
kohtuullisessa määräajassa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston on saatettava, 
72 artiklan säännöksiä rajoittamatta, 
kuulemismenettelyn tulokset julkisesti 
saataville.
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Or. en

Tarkistus 2755
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
tämän artiklan mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan tarvittaessa kuultava 
asianomaisia osapuolia ja annettava niille 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
kohtuullisessa määräajassa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston on saatettava, 
72 artiklan säännöksiä rajoittamatta, 
kuulemismenettelyn tulokset julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
tämän artiklan mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan tarvittaessa kuultava 
asianomaisia osapuolia ja annettava niille 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
kohtuullisessa määräajassa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston on saatettava, 
72 artiklan säännöksiä rajoittamatta, 
kuulemismenettelyn tulokset julkisesti 
saataville.

Or. en
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Tarkistus 2757
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
66 artiklan mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan tarvittaessa kuultava 
asianomaisia osapuolia ja annettava niille 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
kohtuullisessa määräajassa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston on saatettava, 
72 artiklan säännöksiä rajoittamatta, 
kuulemismenettelyn tulokset julkisesti 
saataville.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 2758
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä.

1. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä, ellei sen työjärjestyksessä 
säädetä toisin.

Or. en

Tarkistus 2759
Carmen Romero López
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Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan tietosuojaneuvostossa 
jäsenvaltion kunkin 
valvontaviranomaisen edustajalla on yhtä 
monta ääntä kuin kyseisellä 
jäsenvaltiossa on Euroopan unionin 
neuvostossa.

Or. es

Tarkistus 2760
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa. Toinen 
varapuheenjohtajista on Euroopan 
tietosuojavaltuutettu, paitsi jos tämä on 
valittu puheenjohtajaksi.

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa.

Or. hu

Tarkistus 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa. Toinen 
varapuheenjohtajista on Euroopan 

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa.
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tietosuojavaltuutettu, paitsi jos tämä on 
valittu puheenjohtajaksi.

Or. es

Tarkistus 2762
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa. Toinen 
varapuheenjohtajista on Euroopan 
tietosuojavaltuutettu, paitsi jos tämä on 
valittu puheenjohtajaksi.

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa.

Or. es

Tarkistus 2763
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi on viisi vuotta, ja samat 
henkilöt voidaan valita tehtäviinsä 
uudelleen.

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi on viisi vuotta, ja samat 
henkilöt voidaan valita tehtäviinsä 
uudelleen. Heidät voidaan erottaa 
Euroopan parlamentin päätöksestä, joka 
hyväksytään kahden kolmasosan 
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä ja 
sen jäsenten enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Otettu ITRE-valiokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 2764
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Asiantuntijat tai asiantuntijaryhmät

1. Euroopan tietosuojaneuvosto perustaa 
sidosryhmäelimen, joka koostuu 
asianomaisten sidosryhmien 
asiantuntijoista. Puheenjohtaja voi 
ehdottaa tällaisia sidosryhmiä. 
Ehdotuksessaan puheenjohtaja ottaa 
huomioon rekisteröityjen henkilöiden 
yhdistysten järjestöt, kuluttajaryhmät ja 
yksityisen sektorin ja tiedemaailman 
asiantuntijat.
2. Tietosuojaneuvosto päättää 
asiantuntijaryhmän rakenteesta ja 
kokoontumistiheydestä. Päätökset 
perustuvat tietosuojaneuvoston sisäisiin 
sääntöihin sisältyviin erillisiin 
määräyksiin. Nämä säännöt julkistetaan.
3. Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja on 
myös asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.
4. Tietosuojaneuvoston jäsenet eivät saa 
olla asiantuntijaryhmän jäseniä. 
Asiantuntijaryhmän jäsenet vaihdetaan 
kerran vaalikauden aikana ja vähintään 
joka kolmas vuosi. Euroopan parlamentin 
ja Euroopan komission yksiköiden 
edustaja kutsutaan asiantuntijaryhmän 
kokouksiin myötävaikuttamaan sen 
työhön.
5. Tietosuojaneuvosto kuulee 
asiantuntijoita toimintaansa liittyvistä 
kysymyksistä.

Or. de
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Tarkistus 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvostolla on 
oltava sihteeristö. Sihteeristön tehtävistä 
vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu.

1. Euroopan tietosuojaneuvostolla on 
oltava sihteeristö. Komission tehtävänä on 
tarjota tietosuojaneuvostolle riittävät 
välineet sihteeristön tehtävien 
hoitamiseksi.

Or. es

Tarkistus 2766
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvostolla on 
oltava sihteeristö. Sihteeristön tehtävistä
vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu.

1. Euroopan tietosuojaneuvostolla on 
oltava sihteeristö. Neuvoston 
pääsihteeristö vastaa tämän sihteeristön 
tehtävistä ja osoittaa sitä varten 
henkilöstö- ja aineelliset resurssit, joiden 
avulla varmistetaan sihteeristön tehtävien 
tehokas ja itsenäinen suorittaminen 
puheenjohtajan alaisuudessa.

Or. es

Tarkistus 2767
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) hoitaa Euroopan tietosuojaneuvoston, 
sen puheenjohtajan ja komission välistä 
viestintää sekä tiedottamista muille 
toimielimille ja yleisölle;

b) hoitaa Euroopan tietosuojaneuvoston, 
tietosuojaneuvoston kuulemien 
asiantuntijoiden tai asiantuntijaryhmän 
sekä tietosuojaneuvoston puheenjohtajan 
ja komission välistä viestintää sekä 
tiedottamista muille toimielimille ja 
yleisölle;

Or. de

Tarkistus 2768
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valmistella ja seurata Euroopan 
tietosuojaneuvoston kokouksia;

e) valmistella ja seurata Euroopan 
tietosuojaneuvoston ja mukana olevien 
asiantuntijoiden tai asiantuntijaryhmän
kokouksia;

Or. de

Tarkistus 2769
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) valmistella, laatia ja julkaista Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausuntoja ja muita 
asiakirjoja.

f) valmistella, laatia ja julkaista Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausuntoja ja muita 
asiakirjoja sekä mukana olevien 
asiantuntijoiden tai asiantuntijaryhmän 
asiakirjoja.

Or. de
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Tarkistus 2770
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission on esiteltävä kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ehdotus asetukseksi, jolla 
perustetaan tämän sihteeristön tehtävistä 
vastaava itsenäinen toimija, jolla on 
käytettävissään riittävät henkilöstö- ja 
aineelliset resurssit sihteeristön tehtävien 
tehokkaan ja itsenäisen suorittamisen 
varmistamiseksi puheenjohtajan 
alaisuudessa.

Or. es

Tarkistus 2771
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
71 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

71 a artikla
Oikeudellinen yksikkö

1. Euroopan tietosuojaneuvostolla on 
oltava oikeudellinen yksikkö. 
Oikeudellisen yksikön tehtävistä vastaa 
Euroopan tietosuojavaltuutettu.
2. Oikeudellinen yksikkö antaa 
valvontaviranomaisille ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle oikeudellista tukea 
puheenjohtajan ohjauksessa.
3. Oikeudellisella yksiköllä on erityisesti 
seuraavat tehtävät:
a) tuen antaminen valvontaviranomaisille 
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riita-asioissa valvontaviranomaisen 
pyynnöstä;
b) riita-asian käynnistäminen 
valvontaviranomaisen puolesta, kun 
valvontaviranomaisen resurssit eivät riitä 
viemään asiaa tehokkaasti oikeuteen, 
valvontaviranomaisen pyynnöstä tai 
Euroopan tietosuojaneuvoston tai 
komission pyynnöstä 
valvontaviranomaisen suostumuksella;
c) oikeudellisen tiedon ja kokemuksen 
vaihto valvontaviranomaisten kesken;
d) oikeudenkäyttöalueisiin liittyvien 
ristiriitojen ratkaisu kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 2772
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvoston 
keskustelut ovat luottamuksellisia.

1. Euroopan tietosuojaneuvoston 
keskustelut ovat tarvittaessa 
luottamuksellisia, mutta sen yleiseen 
työhön sovelletaan mahdollisimman 
suurta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. 

Or. en

Tarkistus 2773
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan tietosuojaneuvoston 
jäsenille, asiantuntijoille ja kolmansien 
osapuolten edustajille toimitetut asiakirjat 
ovat luottamuksellisia, paitsi jos niihin 
myönnetään pääsy asetuksen (EY) N:o 
1049/2001 mukaisesti tai Euroopan 
tietosuojaneuvosto julkistaa ne muulla 
tavoin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että hänen henkilötietojensa 
käsittelyssä ei ole noudatettu tämän 
asetuksen säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus asuinpaikkanaan toimivan
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että hänen 
henkilötietojensa käsittelyssä ei ole 
noudatettu tämän asetuksen säännöksiä tai 
että rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia ei 
ole huomioitu asianmukaisella tavalla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja.

Or. es

Tarkistus 2775
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että hänen henkilötietojensa 
käsittelyssä ei ole noudatettu tämän 
asetuksen säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja.

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus kotipaikkanaan toimivan
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että hänen 
henkilötietojensa käsittelyssä ei ole 
noudatettu tämän asetuksen säännöksiä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja.

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 2776
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että hänen henkilötietojensa 
käsittelyssä ei ole noudatettu tämän 
asetuksen säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja.

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus oman jäsenvaltionsa
valvontaviranomaiselle tai sen 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, 
johon henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut, jos hänen henkilötietojensa 
käsittelyssä ei ole noudatettu tämän 
asetuksen säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja. 

Or. en
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Tarkistus 2777
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
on oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta, jos se katsoo, että tähän 
asetukseen perustuvia rekisteröidyn 
oikeuksia on loukattu henkilötietojen 
käsittelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2778
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
on oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta, jos se katsoo, että tähän 
asetukseen perustuvia rekisteröidyn 
oikeuksia on loukattu henkilötietojen 

Poistetaan.
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käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
on oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta, jos se katsoo, että tähän 
asetukseen perustuvia rekisteröidyn 
oikeuksia on loukattu henkilötietojen 
käsittelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan on henkilökohtainen perusoikeus, johon ei pitäisi 
soveltaa ryhmäkannetta ja kyseiseen ryhmäkanteeseen liittyviä ongelmallisia oikeudellisia ja 
taloudellisia näkökohtia.

Tarkistus 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
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yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on 
mahdollisuus tehdä valitus kyseisen
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle 
oletetuista tämän asetuksen säännöksiä 
koskevista rikkomuksista. Lisäksi ne 
voivat myös käyttää kyseisessä 
jäsenvaltiossa asuvan yhden tai useamman 
rekisteröidyn nimissä ja puolesta 
rekisteröidyille tässä asetuksessa 
myönnettyjä oikeuksia, jos kyseessä 
olevalla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on tätä varten riittävä 
valtuutus. 

Or. es

Tarkistus 2781
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta
rekisteröidyn suostumuksella, jos tähän 
asetukseen perustuvia rekisteröidyn 
oikeuksia on loukattu henkilötietojen 
käsittelyssä.

Or. en
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Tarkistus 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, ja erityisesti 
työntekijöiden edustajilla, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

Or. de

Tarkistus 2783
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman kyseisessä jäsenvaltiossa 
asuvan rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.
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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 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 
työntekijöiden edustajat, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 



PE506.170v02-00 92/189 AM\929533FI.doc

FI

suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

suojella luonnollisten henkilöiden 
oikeuksia ja etuja tai joka toimii yleisen 
edun puolesta ja joka on asianmukaisesti 
perustettu jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, on oikeus tehdä valitus minkä 
tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 2786
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
se katsoo, että on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 

Poistetaan.
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jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
se katsoo, että on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Or. es

Tarkistus 2788
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
se katsoo, että on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
se katsoo, että on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan on henkilökohtainen perusoikeus, johon ei pitäisi 
soveltaa ryhmäkannetta ja kyseiseen ryhmäkanteeseen liittyviä ongelmallisia oikeudellisia ja 
taloudellisia näkökohtia.

Tarkistus 2790
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos se 
katsoo, että on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus.

3. Jokaisella on rekisteröidyn valituksesta 
riippumatta oikeus tehdä valitus minkä 
tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, että 
on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus.

Or. hu

Tarkistus 2791
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla elimellä, 
järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos se 
katsoo, että on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla elimellä, 
järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos se 
katsoo, että on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus tai jos se katsoo, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on rikkonut 23 artiklan 
mukaisia sitoumuksiaan.

Or. en
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Tarkistus 2792
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla elimellä, 
järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos se 
katsoo, että on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla elimellä, 
järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus kotipaikkanaan 
toimivan jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, että 
on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, joka koskee kyseisessä 
jäsenvaltiossa asuvia rekisteröityjä.

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 2793
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin itseään koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2794
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin itseään koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

1. Sanotun vaikuttamatta 63 a artiklassa 
tarkoitettuun menettelyyn jokaisella 
luonnollisella tai oikeushenkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin itseään 
koskevia tai itseensä vaikuttavia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

Or. en

Tarkistus 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin itseään koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

1. Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin itseään koskevia tai 
itseensä jollakin tavoin vaikuttavia
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

Or. es

Tarkistus 2796
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella tai 1. Jokaisella rekisterinpitäjällä, 
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oikeushenkilöllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin itseään koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

henkilötietojen käsittelijällä tai muulla
luonnollisella tai oikeushenkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin itseään 
koskevia valvontaviranomaisen päätöksiä 
vastaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa.

Tarkistus 2797
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin, joilla 
valvontaviranomainen voidaan velvoittaa 
käsittelemään valitus, ellei 
valvontaviranomainen ole tehnyt 
rekisteröidyn oikeuksien suojaamista 
koskevaa päätöstä tai ilmoittanut 
rekisteröidylle kolmen kuukauden 
kuluessa valituksen etenemisestä tai 
ratkaisustaan 52 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 2. Jos valvontaviranomainen ei ole 
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oikeussuojakeinoihin, joilla 
valvontaviranomainen voidaan velvoittaa 
käsittelemään valitus, ellei 
valvontaviranomainen ole tehnyt 
rekisteröidyn oikeuksien suojaamista 
koskevaa päätöstä tai ilmoittanut 
rekisteröidylle kolmen kuukauden 
kuluessa valituksen etenemisestä tai 
ratkaisustaan 52 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

ilmoittanut rekisteröidylle valituksen 
käsittelystä kolmen kuukauden kuluessa 
valituksen jättämisestä, pyyntö katsotaan 
hylätyksi. Lisäksi pyyntö katsotaan 
hylätyksi, jos valvontaviranomainen ei ole 
antanut lopullista ratkaisua valituksesta 
kuuden kuukauden kuluessa valituksen 
jättämisestä.

Or. es

Tarkistus 2799
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kanne valvontaviranomaista vastaan 
on nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, johon 
valvontaviranomainen on sijoittautunut.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2800
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 

Poistetaan.
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valvontaviranomaista vastaan.

Or. hu

Tarkistus 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 
valvontaviranomaista vastaan.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2802
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 
valvontaviranomaista vastaan.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2803
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 
valvontaviranomaista vastaan.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistus ehdotetun 54 a artiklan (uusi) mukainen.

Tarkistus 2804
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 
valvontaviranomaista vastaan.

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista viemään asian 
Euroopan tietosuojaneuvostoon, jossa 
hänen asiaansa käsitellään 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti. 
Ainoastaan siinä tapauksessa, että 
neuvosto ei saa aikaan sopimusta kahden 
tietosuojan valvontaviranomaisen välillä, 
rekisteröity voi pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 
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valvontaviranomaista vastaan.

Or. en

Tarkistus 2805
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
tässä artiklassa tarkoitettujen 
tuomioistuimien lainvoimaiset päätökset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2806
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
mikään tässä artiklassa tarkoitettua 
valvontaviranomaista oikeuskäsittelyssä 
vastassa oleva osapuoli ei ole lain 
mukaan oikeutettu saamaan korvauksia 
sille kertyneistä kuluista miltään muulta 
osapuolelta, ellei kanne ole selkeästi 
tarpeeton.

Or. en

Perustelu

Rekisteröityjen lisäksi myös pienempien henkilötietojen käsittelijöiden (pk-yritysten) on usein 
hyväksyttävä kyseenalaisia päätöksiä tietosuojavaltuutetuilta, koska kyseisistä päätöksistä 
valittamisessa on huomattavia taloudellisia riskejä, eikä niiden voittamisesta tavallisesti saa 
taloudellista etua. Ne ehdottavat, että oikeudenkäyntikuluista ja kulujen korvaamisesta pitäisi 
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luopua, jotta kaikki osapuolet voisivat esittää kanteen oikeuksistaan tehokkaasti.

Tarkistus 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin, jos hän 
katsoo, että hänen tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan on loukattu sen 
takia, ettei hänen henkilötietojensa 
käsittelyssä ole noudatettu tätä asetusta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
käytettävissä olevien hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen käyttöä, mukaan 
lukien 73 artiklassa tarkoitettu oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle.

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin, jos hän 
katsoo, että hänen tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan on loukattu, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
käytettävissä olevien hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen käyttöä, mukaan 
lukien 73 artiklassa tarkoitettu oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle.

Or. es

Tarkistus 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kanne rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan on 
nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, jossa rekisterinpitäjällä 
tai henkilötietojen käsittelijällä on 
toimipaikka. Vaihtoehtoisesti tällainen 
kanne voidaan nostaa sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, jossa rekisteröidyn 
vakinainen asuinpaikka on, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on viranomainen, jonka 
toiminta liittyy sen julkisen vallan 
käyttöön.

2. Kanne rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan on 
nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, jossa rekisterinpitäjällä 
tai henkilötietojen käsittelijällä on 
toimipaikka. Vaihtoehtoisesti tällainen 
kanne voidaan nostaa sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, jossa rekisteröidyn 
vakinainen asuinpaikka on, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on viranomainen, jonka 
toiminta liittyy sen julkisen vallan 
käyttöön, tai muu elin, joka suorittaa 
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yleishyödyllistä tehtävää.

Or. en

Tarkistus 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 58 artiklassa tarkoitetussa 
yhdenmukaisuusmekanismissa on vireillä 
menettely, joka koskee samaa 
toimenpidettä, päätöstä tai käytännettä, 
tuomioistuin voi keskeyttää sille esitetyn 
kanteen käsittelyn, paitsi jos rekisteröidyn 
oikeuksien suojelu edellyttää kiireellistä 
käsittelyä eikä ole mahdollista odottaa 
yhdenmukaisuusmekanismissa vireillä 
olevan menettelyn tulosta.

3. Jos 58 artiklassa tarkoitetussa 
yhdenmukaisuusmekanismissa on vireillä 
menettely, joka koskee samaa 
toimenpidettä, päätöstä tai käytännettä, 
tuomioistuin voi keskeyttää sille esitetyn 
kanteen käsittelyn jonkin osapuolen 
pyynnöstä ja kaikkia osapuolia 
kuultuaan, paitsi jos rekisteröidyn 
oikeuksien suojelu edellyttää kiireellistä 
käsittelyä eikä ole mahdollista odottaa 
yhdenmukaisuusmekanismissa vireillä 
olevan menettelyn tulosta.

Or. es

Tarkistus 2810
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2811
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2812
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta.

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta 
etukäteen myönnetyn asianmukaisen 
valtuutuksen perusteella.

Or. es

Tarkistus 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltion toimivaltaisella 
tuomioistuimella on perusteltu syy uskoa, 
että toisessa jäsenvaltiossa on vireillä 
rinnakkainen menettely, sen on otettava 
yhteyttä kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaiseen tuomioistuimeen 

Poistetaan.
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varmistaakseen tällaisen rinnakkaisen 
menettelyn vireilläolon.

Or. es

Tarkistus 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toisessa jäsenvaltiossa vireillä oleva 
rinnakkainen menettely koskee samaa 
asiaa, päätöstä tai käytäntöä, tuomioistuin 
voi keskeyttää oman menettelynsä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2817
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
76 artikla − 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapsilla on oikeus käyttää 73−75 artiklan 
mukaisia oikeuksia. Tapauksissa, joissa 
lapset ovat osallisina 73−75 artiklan 
mukaisissa menettelyissä, jäsenvaltioiden 
on mahdollisuuksien mukaan säädettävä 
erityistakeista erityisesti, kun kyseessä on 
oikeusapu.

Or. fr

Perustelu

Lasten haavoittuvuuden huomioon ottamisen on ulotuttava oikeussuojakeinojen ja 
valituksenteon mahdollisuuksiin.
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Tarkistus 2818
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

Or. en

Tarkistus 2819
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta paitsi jos tämä osoittaa, ettei 
ole syyllistynyt tahallisuuteen tai 
tuottamuksellisuuteen.

Or. de

Perustelu

Asiasta on säädetty 3 kohdassa, mutta se sopii paremmin tähän.
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Tarkistus 2820
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
aineellista tai aineetonta vahinkoa 
lainvastaisesta käsittelystä tai minkä 
tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta. Henkilötietojen käsittelijän on 
osoitettava, että vahinko ei johdu hänestä.

Or. en

Tarkistus 2821
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta. Henkilötietojen käsittelijän on 
osoitettava, että vahinko ei johdu hänestä.

Or. en

Perustelu

Koska ratkaisevia tietoja ei ole tasapuolisesti saatavilla, todistustaakan olisi oltava 
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henkilötietojen käsittelijällä.

Tarkistus 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

Or. en

Tarkistus 2823
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta. Jos henkilötietojen käsittelijä 
käsittelee henkilötietoja muita kuin 
rekisterinpitäjän määräämiä tarkoituksia 
varten, henkilötietojen käsittelijää 
voidaan pitää vastuullisena, jos tällaisesta 
käsittelystä aiheutuu vahinkoa jollekin 
henkilölle.

Or. en
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Tarkistus 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä, kuten 
mustalle listalle merkitsemisestä, tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

Or. en

Perustelu

Korvaus on taattava, jos rekisteröity on menettänyt työpaikkansa tietojen käytön vuoksi tai jos 
tietojen käyttö on estänyt häntä saamasta työpaikkaa.

Tarkistus 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jos kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen 
säännösten kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

Or. en
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Tarkistus 2826
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä, kukin 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on yhteisvastuullisesti vastuussa 
korvauksen koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä, kukin 
rekisterinpitäjä on vastuussa korvauksen 
koko määrästä siltä osin kuin vastuuta ei 
ole vielä vahvistettu määritettäessä 
24 artiklassa tarkoitettuja vastuualueita.

Or. en

Tarkistus 2827
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, kukin rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, kukin rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä, elleivät he ole tehneet 
asiaankuuluvaa kirjallista sopimusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus kannustaa selventämään tehtävät ja vastuualueet kirjallisesti tapauksissa, joissa 
käsittelyyn osallistuu useita rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä, 29 artiklan 
mukaisen työryhmän lausunnon 169 mukaisesti.
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Tarkistus 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä, kukin 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on yhteisvastuullisesti vastuussa 
korvauksen koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä, kukin 
rekisterinpitäjä on vastuussa korvauksen 
koko määrästä siltä osin kuin vastuuta ei 
ole vielä vahvistettu määritettäessä 
24 artiklassa tarkoitettuja vastuualueita.

Or. en

Tarkistus 2829
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä, kukin 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on yhteisvastuullisesti vastuussa
korvauksen koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä, kukin 
rekisterinpitäjä on vastuussa ainoastaan 
siinä määrin kuin hän on vastuussa 
vahinkoon johtaneesta tapahtumasta ja 
vastuuta ei ole vielä vahvistettu 
määritettäessä 24 artiklassa tarkoitettuja 
vastuualueita.

Or. en

Tarkistus 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä, kukin 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on yhteisvastuullisesti vastuussa 
korvauksen koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä, kukin 
rekisterinpitäjä on yhteisvastuullisesti 
vastuussa korvauksen koko määrästä
riippumatta 24 artiklan nojalla 
mahdollisesti tehdystä sopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, kukin rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, kukin rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä. Kun kyseessä on 
yritysryhmä, koko ryhmä on vastuussa 
yhtenä talouden toimijana.

Or. en

Tarkistus 2832
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 

Poistetaan.
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vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Or. de

Tarkistus 2833
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2834
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

3. Rekisterinpitäjä voidaan vapauttaa 
2 kohdassa tarkoitetusta vastuusta osittain 
tai kokonaan, jos kyseinen rekisterinpitäjä 
osoittaa, ettei ole vastuussa vahingon 
aiheuttaneesta tapahtumasta.

Or. en

Tarkistus 2835
Frank Engel
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

3. Rekisterinpitäjä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta, tai 
jos rekisterinpitäjällä ei ole tosiasiallista 
tietoa korvausvaatimukseen johtaneesta 
tapahtumasta.

Or. en

Tarkistus 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

3. Rekisterinpitäjä voidaan vapauttaa 
2 kohdassa tarkoitetusta vastuusta osittain 
tai kokonaan, jos kyseinen rekisterinpitäjä 
osoittaa, ettei ole vastuussa vahingon 
aiheuttaneesta tapahtumasta.

Or. en

Tarkistus 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 

3. Rekisterinpitäjä voidaan vapauttaa tästä 
vastuusta osittain tai kokonaan, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
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rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

käsittelijä osoittaa, ettei ole vastuussa 
vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Or. en

Tarkistus 2838
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos henkilötietojen käsittelijä 
käsittelee muita kuin rekisterinpitäjän 
määräämiä tietoja, henkilötietojen 
käsittelijää voidaan pitää vastuullisena, 
jos tällaisesta käsittelystä aiheutuu 
vahinkoa jollekin henkilölle.

Or. en

Tarkistus 2839
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisterinpitäjä on nimittänyt 
edustajan, seuraamuksia sovelletaan 
edustajaan, sanotun rajoittamatta 
seuraamuksia, joita voidaan määrätä 
rekisterinpitäjää itseään vastaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisterinpitäjä on nimittänyt 
edustajan, seuraamuksia sovelletaan 
edustajaan, sanotun rajoittamatta 
seuraamuksia, joita voidaan määrätä 
rekisterinpitäjää itseään vastaan.

2. Jos rekisterinpitäjä on nimittänyt 
edustajan, seuraamuksia sovelletaan 
edustajaan edustajan asemassa, ja 
edustajan on toimittava tämän aseman 
mukaisesti, sanotun rajoittamatta 
seuraamuksia, joita voidaan määrätä 
rekisterinpitäjää itseään vastaan.

Or. es

Tarkistus 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
tehokkaita ja varoittavia säännöksiä, 
joilla estetään kaikki perusoikeuskirjaan 
kirjattujen henkilötietojen suojan 
loukkaukset, mukaan luettuina 
säännökset, joilla luokitellaan rikokseksi 
henkilötietojen väärin käyttäminen 
työntekijöiden mustalle listalle 
merkitsemiseen, taustojen tutkimiseen tai 
työpaikan saannin estämiseen.

Or. en

Tarkistus 2842
Dimitrios Droutsas

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

2 a. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
esitettyjä seuraamuksia soveltaessaan 
kunnioitettava täysimääräisesti ne bis in 
idem -periaatetta, mikä tarkoittaa, että 
tätä asetusta koskevasta samasta 
rikkomuksesta ei voida määrätä 
seuraamusta kahteen kertaan.

Or. en

Tarkistus 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilöille ja yrityksille, jotka ovat 
tunnetusti osallistuneet mustien listojen 
laatimiseen, ei myönnetä EU:n apurahoja 
eikä rahoitusta, eivätkä ne saa osallistua 
muihin julkisia hankintoja koskeviin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai julkisten 
viranomaisten avaamiin 
tarjouskilpailuihin, ennen kuin kaikki 
oikeudelliset menettelyt on todistetusti 
saatettu päätökseen, kaikki korvaukset on 
maksettu täysimääräisinä kaikille uhreille 
ja on saatu uskottavat todisteet siitä, että 
tällainen rikollinen toiminta on lopetettu 
kyseisessä organisaatiossa.

Or. en

Tarkistus 2844
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Hallinnolliset seuraamukset Seuraamukset

Or. en

Tarkistus 2845
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Valvontaviranomaisen on 
takavarikoitava rekisterinpitäjältä tai 
henkilötietojen käsittelijältä kaikki voitot, 
jotka ovat suoraan tulosta tämän 
asetuksen tahallisesta tai 
tuottamuksellisesta rikkomisesta.

Or. en

Perustelu

Tietyissä tilanteissa prosenttiosuuteen perustuva sakko saattaa olla alhaisempi kuin lain 
rikkomisesta saadut voitot, minkä seurauksena jotkin laajamittaiset laittomat 
liiketoimintamallit ovat yleisesti kannattavia. Tarkistus sisältää voittojen takavarikointia 
koskevan vakiintuneen periaatteen tämän ongelman poistamiseksi ja oikeudenmukaisen 
kilpailun takaamiseksi rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille, jotka noudattavat 
lakia.

Tarkistus 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio panee täytäntöön aiempia 
tapauksia koskevan sähköisen rekisterin, 
joka on kaikkien kansallisten 
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valvontaviranomaisten käytettävissä. 
Komissiolla on valtuudet antaa 
delegoituja säädöksiä 86 artiklan 
mukaisesti aiempia tapauksia koskevan 
sähköisen rekisterin sääntelemiseksi tässä 
artiklassa säädetyllä tavalla.

Or. es

Tarkistus 2847
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti. 
Valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa 46 ja 
57 artiklan mukaisesti, jotta taataan 
seuraamusten yhdenmukaistettu taso 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. Toimivaltaisella valvontaviranomaisella 
on valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 2849
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet antaa varoituksia tai määrätä 
hallinnollisia seuraamuksia tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2850
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti. 
Valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa 46 ja 
57 artiklan mukaisesti, jotta taataan 
seuraamusten yhdenmukainen taso 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 2851
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 

1. Jokaisella toimivaltaisella
valvontaviranomaisella on valtuudet 
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seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti. määrätä hallinnollisia seuraamuksia tämän 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. 51 artiklan nojalla toimivaltaisella
valvontaviranomaisella on valtuudet 
määrätä hallinnollisia seuraamuksia tämän 
artiklan mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 2853
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. Jokaisella toimivaltaisella
valvontaviranomaisella on valtuudet 
määrätä hallinnollisia seuraamuksia tämän 
artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 2854
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
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valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti. 
Valvontaviranomaisten käytettävissä 
oleviin hallinnollisiin seuraamuksiin on 
sisällyttävä ainakin taloudellisia ja muita 
hallinnollisia seuraamuksia, kuten 
varoituksia ja suosituksia korjaavista 
toimista, mukaan lukien teknisistä ja 
organisatorisista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisilla on oltava riittävät valtuudet asetuksen täytäntöön panemiseksi.

Tarkistus 2855
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
ainakin yksi seuraavista seuraamuksista 
jokaiselle, joka ei noudata tässä 
asetuksessa määrättyjä velvollisuuksia:
a) kirjallinen varoitus;
b) säännöllisiä tietosuojaa koskevia 
tarkastuksia;
c) enintään 100 000 000 euron suuruinen 
sakko.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisten seuraamusten on oltava kussakin tapauksessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Tarkistus 2856
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä on voimassa 
oleva 39 artiklan mukainen 
eurooppalainen tietosuojasinetti, 
2 c kohdassa tarkoitettu sakko määrätään 
ainoastaan, jos kyseessä on tahallinen tai 
tuottamuksellinen noudattamatta 
jättäminen.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen tietosuojasinetin tarkoituksena on lisätä rekisteröityjen luottamusta, 
parantaa oikeusvarmuutta rekisterinpitäjien kannalta ja samaan aikaan viedä ulkomaille 
eurooppalaisia tietosuojastandardeja helpottamalla muiden kuin eurooppalaisten yritysten 
pääsyä Euroopan unionin markkinoille sertifioinnin avulla.

Tarkistus 2857
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Hallinnollisen sakon määrä vahvistetaan 
ottaen huomioon sääntöjen rikkomisen 
luonne, vakavuus ja kesto, tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, luonnollisen tai 
oikeushenkilön vastuun aste ja kyseisen 
henkilön mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
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Or. en

Perustelu

Tekstin poistaminen on osittain seurausta 79 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan 
a alakohdan lisäämisestä ja osittain sillä pyritään poistamaan tarpeettomat selitykset.

Tarkistus 2858
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen 
huomioon sääntöjen rikkomisen luonne, 
vakavuus ja kesto, tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, luonnollisen tai 
oikeushenkilön vastuun aste ja kyseisen 
henkilön mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrän perustana on oltava
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, henkilötietojen arkaluonteisuus,
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luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

rikkomisen tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, rikkomisesta 
aiheutuneen haitan tai riskin vakavuus,
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi. Vaikka 
tällaisten seuraamusten määräämisessä 
voidaan käyttää harkintavaltaa edellä 
esitettyjen seikkojen ja muiden 
tilanteeseen liittyvien tosiseikkojen 
huomioon ottamiseksi, hallinnollisten 
seuraamusten soveltamiseen liittyviä eroja 
voidaan käsitellä 
yhdenmukaisuusmekanismin perusteella.

Or. en

Tarkistus 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuuden 
muoto, luonnollisen tai oikeushenkilön 
vastuun aste ja kyseisen henkilön 
mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi ja seuraamusten 
kohteena olevan henkilön todelliset 
taloudelliset valmiudet.

Or. es
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Tarkistus 2861
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon

a) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto;

b) rikkomisen tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus;

c) kyseessä olevat henkilötietojen ryhmät;
d) luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset;

e) vastuun aste ottaen huomioon 
erityisesti 35 artiklan, 38 artiklan a, b ja 
c alakohdan sekä 39 artiklan nojalla 
toteutettujen teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden tarjoama tietosuoja;
f) 23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt; 
sekä

g) valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Lainattu ITRE-valiokunnan lausunnosta. Tietojen mahdollisen arkaluontoisuuden olisi 
vaikutettava myös määrätyn sakon suuruuteen. Lisäksi olisi otettava huomioon se, pitääkö 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä tietosuojaa olennaisena kysymyksenä ja 
osoittaako se tämän panemalla täytäntöön 35 artiklassa, 38 artiklan a, b ja c alakohdassa ja 
39 artiklassa tarkoitetun tyyppisiä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ja takeita.

Tarkistus 2862
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Hallinnollisen sakon määrä vahvistetaan 
ottaen huomioon sääntöjen rikkomisen 
luonne, vakavuus ja kesto, tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, luonnollisen tai 
oikeushenkilön vastuun aste ja kyseisen 
henkilön mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Or. en

Tarkistus 2863
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
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sakon määrä vahvistetaan ottaen 
huomioon sääntöjen rikkomisen luonne, 
vakavuus ja kesto, tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, luonnollisen tai 
oikeushenkilön vastuun aste ja kyseisen 
henkilön mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

sakon määrään vaikuttaa sääntöjen 
rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto, 
tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2864
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, henkilötietojen arkaluonteisuus,
rikkomisen tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, rikkomisesta 
aiheutuneen haitan tai riskin vakavuus,
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi. Vaikka 
tällaisten seuraamusten määräämisessä 
voidaan käyttää harkintavaltaa edellä 
esitettyjen seikkojen ja muiden 
tilanteeseen liittyvien tosiseikkojen 
huomioon ottamiseksi, hallinnollisten 
seuraamusten soveltamiseen liittyviä eroja 
voidaan käsitellä 
yhdenmukaisuusmekanismin perusteella.
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Hallinnollista seuraamusta määrätessään 
valvontaviranomaisten on otettava 
huomioon myös sakot, vahingot tai muut 
seuraamukset, joita tuomioistuin tai muu 
elin on aikaisemmin määrännyt 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
rikkomiseen liittyvässä asiassa.
Raskauttavia tekijöitä, joiden perusteella 
voidaan määrätä 4–6 kohdassa 
vahvistettuja hallinnollisia sakkoja 
enimmäismääräisinä, ovat muun muassa:
a) toistuvat rikkomiset sovellettavasta 
laista täysin piittaamatta;
b) kieltäytyminen yhteistyöstä 
noudattamisen valvonnan yhteydessä tai 
tämän valvonnan estäminen; sekä
c) tahalliset, vakavat ja todennäköisesti 
huomattavaa vahinkoa aiheuttavat 
sääntöjen rikkomiset.
Lieventäviä tekijöitä, joiden perusteella 
voidaan määrätä hallinnollisia sakkoja 
vähimmäismääräisinä, ovat muun 
muassa:
a) toimenpiteet, jotka luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö on toteuttanut 
varmistaakseen asiaankuuluvien 
velvoitteiden täyttämisen;
b) tosiasiallinen epävarmuus siitä, ovatko 
toimet rikkoneet asiaankuuluvia 
velvoitteita;
c) sääntöjen rikkominen on lopetettu heti 
kun se on tullut ilmi; sekä
d) yhteistyö noudattamisen valvonnan 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 2865
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta



AM\929533FI.doc 131/189 PE506.170v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, rikkomisen tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, henkilötietotyyppi, 
rikkomisesta aiheutuneen haitan tai 
riskin vakavuus, luonnollisen tai 
oikeushenkilön vastuun aste ja kyseisen 
henkilön mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

Or. de

Perustelu

Rangaistusten ja seuraamusten määrittämisessä olisi otettava huomioon kyseessä oleva 
tietoryhmä sekä vahingon suuruus.

Tarkistus 2866
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen
huomioon sääntöjen rikkomisen luonne, 
vakavuus ja kesto, tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, luonnollisen tai 
oikeushenkilön vastuun aste ja kyseisen 
henkilön mahdolliset aiemmat rikkomiset, 
23 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Päättäessään 
määrättävän hallinnollisen seuraamuksen 
luonteesta, laajuudesta ja vakavuudesta 
valvontaviranomaisen on otettava 
huomioon kaikki olosuhteet ja erityisesti 
seuraavat:
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sekä valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

a) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto;
b) rikkomisen mahdollinen tahallisuus;

c) rikkomisen ehkäisemiseksi 
mahdollisesti toteutetut kohtuulliset 
toimenpiteet;
d) se, aiheuttiko rikkominen tai 
aiheuttaako se todennäköisesti 
rekisteröidyn perusoikeuksille tai 
-vapauksille huomattavaa haittaa tai 
vahinkoa tai merkittävää kärsimystä 
rekisteröidylle;
e) mahdollisesti toteutetut toimenpiteet
rikkomisen seurausten lieventämiseksi, 
mukaan lukien valvontaviranomaisen 
yhteistyön aste rikkomisen tai sen 
seurausten korjaamiseksi;
f) mahdolliset aiemmat rikkomiset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään paremmin huomioon otettavat seikat.

Tarkistus 2867
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallinnollisessa seuraamuksessa on 
otettava huomioon seuraavat seikat:
a) noudattamatta jättämisen luonne, 
vakavuus ja kesto;
b) toteutetut menettelyt, jotka liittyvät 
5 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetun 
henkilötietojen käsittelyn olosuhteisiin ja 
siihen liittyviin riskeihin;
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c) luonnollisen tai oikeushenkilön 
vastuun aste ja kyseisen henkilön 
mahdolliset aiemmat rikkomiset;
d) seuraavien artiklojen nojalla 
toteutettujen teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden ja menettelyjen aste:
i) 23 artikla – Sisäänrakennettu tietosuoja 
ja oletusarvoinen tietosuoja
ii) 23 artiklan a alakohta – Vaatimusten 
noudattaminen;
iii) 30 artikla – Käsittelyn turvallisuus;
iv) 33 artikla – Tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi;
v) 33 artiklan a alakohta –
Tietosuojasääntöjen noudattamista 
koskeva tarkastus;
vi) 35 artikla – Tietosuojavastaavan 
nimittäminen
e) valvontaviranomaisen yhteistyön aste.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisten seuraamusten on oltava kussakin tapauksessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Tarkistus 2868
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallinnollisen seuraamuksen tyypin, 
tason ja määrän määrittämiseksi 
valvontaviranomaisen on otettava 
huomioon kaikki asianomaiset olosuhteet 
seuraavien kriteerien perusteella:
a) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän voimassa oleva 39 artiklan 
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mukainen eurooppalainen 
tietosuojasinetti;
b) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto;
c) rikkomisen tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus;
d) luonnollisen tai oikeushenkilön 
vastuun aste ja kyseisen henkilön 
mahdolliset aiemmat rikkomiset;
e) 23 ja 30 artiklan nojalla toteutetut 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt, kuten salanimen käyttö;
f) erityiset henkilötietojen ryhmät, joihin 
rikkominen vaikuttaa;
g) rikkomisen toistuvuus;
h) rekisteröidyille aiheutuneen haitan 
vakavuus,
i) rahallinen vastike, jonka seurauksena 
vastuussa oleva henkilö syyllistyy 
rikkomiseen, sekä vastuussa olevan 
henkilön saamat voitot tai vältetyt tappiot, 
jos ne voidaan määrittää;
j) valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi ja rikkomisen 
mahdollisten haittavaikutusten 
lieventämiseksi; sekä
k) kieltäytyminen yhteistyöstä 
valvontaviranomaisen 53 artiklan nojalla 
suorittamien tarkastusten ja valvonnan 
yhteydessä tai näiden tarkastusten ja 
valvonnan estäminen.

Or. en

Tarkistus 2869
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja 
tahaton asetuksen rikkominen, voidaan 
antaa kirjallinen varoitus ja jättää 
seuraamus määräämättä, jos

Poistetaan.

a) luonnollinen henkilö käsittelee
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Perustelu

Seuraus 79 artiklan 2 kohdan a alakohdan (uusi) lisäämisestä.

Tarkistus 2870
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja 
tahaton asetuksen rikkominen, voidaan 
antaa kirjallinen varoitus ja jättää 
seuraamus määräämättä, jos

Poistetaan.

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en
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Tarkistus 2871
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja 
tahaton asetuksen rikkominen, voidaan 
antaa kirjallinen varoitus ja jättää 
seuraamus määräämättä, jos

Poistetaan.

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisen on pystyttävä päättämään seuraamuksista joustavasti.

Tarkistus 2872
Salvador Sedó i Alabart

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, on annettava
kirjallinen varoitus ja jätettävä seuraamus 
määräämättä, jos

Or. en



AM\929533FI.doc 137/189 PE506.170v02-00

FI

Tarkistus 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä. Toimivaltainen 
valvontaviranomainen voi määrätä 
sakkoa aiheutetun vahingon määrän 
mukaisesti enintään 1 000 000 euroa 
toistuvista ja tahallisista rikkomuksista 
tai, jos kyseessä on yritys, enintään 
1 prosentti sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta .

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Tarkistus 2874
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja 
tahaton asetuksen rikkominen, voidaan 
antaa kirjallinen varoitus ja jättää 
seuraamus määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on tämän asetuksen
tahaton noudattamatta jättäminen, joka ei 
vaikuta yhteenkään rekisteröityyn, 
valvontaviranomaisen on päästävä 
asianomaisen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän kanssa 
sopimukseen tämän asetuksen 
noudattamatta jättämisen selvittämiseksi 
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antamatta kirjallista varoitusta tai 
määräämättä seuraamusta.

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Kun kyseessä on vakava tämän asetuksen 
noudattamatta jättäminen, 
valvontaviranomaisen on annettava ensin 
kirjallinen varoitus sekä esitettävä 
toimenpiteitä tietoturvaloukkausten 
ratkaisemiseksi kohtuullisessa ajassa 
määräämättä seuraamuksia.
Valvontaviranomainen voi määrätä 
2 kohtaan liittyvän sakon, joka on 
enintään 1 000 000 euroa, tai jos kyseessä 
on yritys, enintään 2 prosenttia yrityksen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, ainoastaan silloin, jos 
tietoturvaloukkauksia ei ratkaista 
kirjallisessa varoituksessa mainituilla 
toimenpiteillä tai kun loukkaukset ovat 
toistuvia ja tahallisia.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksia olisi yksinkertaistettava, ja ne on määritettävä riskien pohjalta ja eriytettävä 
rikkomisen asteen mukaisesti. Sakon enimmäismäärä on säilytettävä. On joka tapauksessa 
säilytettävä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettu 
valvontaviranomaisten riippumattomuus. Lisäksi yhdenmukaisuusmekanismi ja etenkin 
58 artiklan 3 ja 4 kohta voivat edistää yhtenäistä politiikkaa unionissa hallinnollisten 
seuraamusten alalla.

Tarkistus 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on ensimmäinen tahaton 
asetuksen rikkominen ilman aiempia 
rikkomuksia, joista olisi annettu 
lopullinen tuomio tai jotka olisi peruttu, 
voidaan antaa kirjallinen varoitus ja jättää 
tässä tapauksessa seuraamus määräämättä 
ja määrätä ainoastaan tapauksen niin 
edellyttäessä vaihtoehtoisia korjaavia 
toimenpiteitä seuraavaksi määritellyissä 
tapauksissa ja määritellyin tavoin:

Or. es

Tarkistus 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä.

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. fr

Tarkistus 2877
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale



PE506.170v02-00 140/189 AM\929533FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä.

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Tarkistus 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä, jos

3. Kun kyseessä on ensimmäinen ja tahaton 
asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä.

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai
b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Tarkistus 2879
Jan Mulder
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) yritys tai järjestö käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Perustelu

250:tä työntekijää koskevan rajan soveltaminen asettaisi työnantajat eriarvoiseen asemaan ja 
syrjisi suurempia yrityksiä; se ei myöskään olisi millään tavoin tarpeen artiklan varsinaisen 
päämäärän kannalta. Lisäksi kaikkia kyseiseen raja-arvoon liittyviä näkökohtia ei ole helppo 
tulkita.

Tarkistus 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 

b) yritys tai järjestö on valmis tekemään 
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa 
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henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

sellaisten korjaavien toimenpiteiden 
käyttöön ottamiseksi, jotka mahdollistavat 
vastaavien rikkomusten estämisen 
tulevaisuudessa. Tässä kohdassa mainittu 
yhteistyö määritellään 
valvontaviranomaisen allekirjoittamissa 
lopullisissa sitoumuksissa. Yhteistyön 
suorittamatta jättämisestä 
asianmukaisesti akkreditoidun 
valvontaviranomaisen kanssa kuuden 
kuukauden kuluessa tapahtuman 
alkamisesta seuraa vastaavien sakkojen 
määrääminen, jotka olisi määrätty alun 
perin;

Or. es

Tarkistus 2882
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) julkinen viranomainen käsittelee 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) julkishallinto tekee yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa sellaisten 
toimenpiteiden määrittelemiseksi, jotka 
mahdollistavat vastaavien rikkomusten 
estämisen tulevaisuudessa. Tässä 
kohdassa mainittu yhteistyö määritellään 
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kyseessä olevan hallintoelimen tekemissä 
sopimuksissa tai hyväksymissä 
päätöslauselmissa, joissa viitataan 
suoritettavien toimenpiteiden alkuperään. 
Yhteistyön suorittamatta jättämisestä 
asianmukaisesti akkreditoidun 
valvontaviranomaisen kanssa vuoden 
kuluessa tapahtuman alkamisesta seuraa 
vastaavien sakkojen määrääminen, jotka 
olisi määrätty alun perin.

Or. es

Tarkistus 2884
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valvontaviranomainen voi päättää 
erityisesti, että on tarkoituksenmukaista 
määrätä muu kuin taloudellinen 
seuraamus, jos käsittelytoimet ovat 
luonteeltaan, laajuudeltaan tai 
tarkoitukseltaan sellaisia, että toiminta ei 
todennäköisesti vaaranna rekisteröityjen 
perusoikeuksia.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisen on pystyttävä määrittämään seuraamuksia joustavasti suhteessa 
riskiin.

Tarkistus 2885
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei perusta menettelyjä rekisteröityjen 
esittämiä pyyntöjä varten tai ei vastaa 
viipymättä tai vaaditussa muodossa 
rekisteröityjen 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin;
b) perii 12 artiklan 4 kohdan vastaisesti 
maksun tiedoista tai rekisteröityjen 
pyyntöihin vastaamisesta.

Or. en

Perustelu

Seuraus 79 artiklan 2 kohdan a alakohdan (uusi) lisäämisestä.

Tarkistus 2886
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei perusta menettelyjä rekisteröityjen 
esittämiä pyyntöjä varten tai ei vastaa 
viipymättä tai vaaditussa muodossa 
rekisteröityjen 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin;
b) perii 12 artiklan 4 kohdan vastaisesti 
maksun tiedoista tai rekisteröityjen 
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pyyntöihin vastaamisesta.

Or. en

Tarkistus 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei perusta menettelyjä rekisteröityjen 
esittämiä pyyntöjä varten tai ei vastaa 
viipymättä tai vaaditussa muodossa 
rekisteröityjen 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin;
b) perii 12 artiklan 4 kohdan vastaisesti 
maksun tiedoista tai rekisteröityjen 
pyyntöihin vastaamisesta.

Or. en

Tarkistus 2888
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa, joka saa olla enintään 
250 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 
1 prosentti sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, 
jokaiselle joka tahallaan tai tuottamuksesta 



PE506.170v02-00 146/189 AM\929533FI.doc

FI

rikkoo 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksiä.

a) ei perusta menettelyjä rekisteröityjen 
esittämiä pyyntöjä varten tai ei vastaa 
viipymättä tai vaaditussa muodossa 
rekisteröityjen 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin;
b) perii 12 artiklan 4 kohdan vastaisesti 
maksun tiedoista tai rekisteröityjen 
pyyntöihin vastaamisesta.

Or. en

Tarkistus 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, sen mukaan, kumpi on 
suurempi, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta rikkoo 12 artiklan 1 ja 
2 kohdan säännöksiä.

a) ei perusta menettelyjä rekisteröityjen 
esittämiä pyyntöjä varten tai ei vastaa 
viipymättä tai vaaditussa muodossa 
rekisteröityjen 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin;
b) perii 12 artiklan 4 kohdan vastaisesti 
maksun tiedoista tai rekisteröityjen 
pyyntöihin vastaamisesta.

Or. en

Perustelu

Täsmällisempi kieli ja tarkoituksenmukaisempi enimmäissakko kohdassa tarkoitetusta 
tahallisesta rikkomisesta.
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Tarkistus 2890
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 250 000 euroa jokaiselle, 
joka tahallaan:

Or. en

Tarkistus 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomaisen on rikkomuksen 
vakavuuden perusteella määrättävä sakkoa 
tai annettava varoitus jokaiselle joka 
tahallaan tai tuottamuksesta:

Or. en

Tarkistus 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. en

Tarkistus 2893
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoja, jotka määritetään asteittain 
suhteessa tapauksen vakavuuteen ja 
laajuuteen sekä aiheutettuun tai 
mahdollisesti aiheutuvaan vahinkoon, 
rikkomisen kestoon, aiempiin rikkomisiin 
ja reagointiin asiaankuuluvan tapauksen 
tai tapausten yhteydessä, enintään 
250 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 
enintään 0,5 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. 
Tämäntyyppiset rikkomiset ja sakot voivat 
koskea jokaista, joka: 

Or. en

Tarkistus 2894
Ewald Stadler

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

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa jokaiselle 
joka tahallaan tai tuottamuksesta:

Or. de

Perustelu

Yrityksen liikevaihdon mukaan määräytyvä sakko olisi näiden rikkomusten tapauksessa 
suhteeton.

Tarkistus 2895
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

4. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisilla on oltava harkintavalta päättää sakon tarkoituksenmukaisuudesta ja 
määrästä.

Tarkistus 2896
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi;
b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen;
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;
g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
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henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Perustelu

Seuraus 79 artiklan 2 kohdan a alakohdan (uusi) lisäämisestä.

Tarkistus 2897
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi;
b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
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jäljennökset;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen;
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;
g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi;
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b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen;
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;
g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevoitosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. es

Tarkistus 2900
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan nojalla 
tietoja tai antaa puutteellisia tietoja tai ei 
anna tietoja riittävän läpinäkyvästi; 

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan nojalla 
tietoja tai antaa puutteellisia tietoja tai ei 
anna tietoja riittävän läpinäkyvästi; 

b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan mukaisesti 
tarvittavia tietoja tietojen vastaanottajalle;

b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan mukaisesti 
tarvittavia tietoja tietojen vastaanottajalle;

c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi tai 
poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;

c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi tai 
poistaa tiedot tai ei ole toteuttanut 
17 artiklan a alakohdan mukaista 
mekanismia. Määrittäessään sakkoa tässä 
jaksossa tarkoitetusta rikkomisesta 
hankintaviranomaisen on otettava 
huomioon se, missä määrin 
rekisterinpitäjä tai 22 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu päätoimipaikka on toteuttanut 
mekanismeja, jotta taataan, että 
henkilötietojen säilyttämistä koskevia 
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määräaikoja noudatetaan;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 18 artiklan 
vastaisesti rekisteröityä siirtämästä 
henkilötietonsa toiseen sovellukseen;

d) estää 18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä käyttäjälähtöistä sisältöään 
toiseen sovellukseen;

e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;

e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;

f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;

f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;

g) ei noudata tapauksissa, joihin ei 
liity erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 
83 artiklan mukaisesti sääntöjä, jotka 
koskevat sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Perustelu

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

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

Tarkistus 2901
Dimitrios Droutsas

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

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa, joka saa olla enintään 
500 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 
2 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, 
jokaiselle joka tahallaan tai tuottamuksesta 
rikkoo 11 artiklan, 12 artiklan 3 ja 
4 kohdan, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 ja 
28 artiklan, 31 artiklan 4 kohdan, 
44 artiklan 3 kohdan sekä 80, 82 ja 
83 artiklan säännöksiä.

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi; 
b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen; 
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
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riittävässä määrin;
g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, sen mukaan, kumpi on 
suurempi, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta rikkoo 11 artiklan, 
12 artiklan 3 ja 4 kohdan, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 24 ja 28 artiklan, 31 artiklan 
4 kohdan, 44 artiklan 3 kohdan sekä 80, 
82 ja 83 artiklan säännöksiä.

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi; 
b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
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varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen; 
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;
g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 2903
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomainen määrää sakkoa 
enintään 500 000 euroa jokaiselle, joka 
tahallaan:
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Or. en

Tarkistus 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomaisen on rikkomuksen 
vakavuuden perusteella määrättävä sakkoa 
tai annettava varoitus jokaiselle joka 
tahallaan tai tuottamuksesta:

Or. en

Tarkistus 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 3 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. en

Tarkistus 2906
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

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

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
samojen kuin 79 artiklan 4 kohdassa 
lueteltujen kriteerien perusteella 
vakavammista rikkomisista sakkoa 
enintään 500 000 euroa, tai jos kyseessä on 
yritys, enintään 1 prosentti sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, 
jokaiselle joka: 

Or. en

Tarkistus 2907
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

5. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosentti sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisilla on oltava laajempi harkintavalta päättää sakon 
tarkoituksenmukaisuudesta ja määrästä.

Tarkistus 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 12 
artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan nojalla 
tietoja tai antaa puutteellisia tietoja tai ei 
anna tietoja riittävän läpinäkyvästi;

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan nojalla 
tietoja tai antaa selvästi puutteellisia 
tietoja;

Or. es

Tarkistus 2909
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi tai 
poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 17 artiklan 
nojalla kaikki linkit henkilötietoihin tai 
niiden kopiot tai jäljennökset;

c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi tai 
poistaa verkkosivustoissa tai 
valvonnassaan olevat tiedot, tai jättää 
toteuttamatta mekanismit määräaikojen 
noudattamisen varmistamiseksi, tai ei 
toteuta kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, 
joiden avulla kolmansille osapuolille 
ilmoitetaan rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;

Or. en

Tarkistus 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 

c) ei käsittele tässä asetuksessa säädetyllä 
tavalla oikeutta tulla unohdetuksi tai 
poistaa tiedot;
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tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 17 
artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;

Or. es

Tarkistus 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 18 artiklan 
vastaisesti rekisteröityä siirtämästä 
henkilötietonsa toiseen sovellukseen;

d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää ilman 
perusteltua syytä 18 artiklan vastaisesti 
rekisteröityä siirtämästä henkilötietonsa 
toiseen sovellukseen;

Or. es

Tarkistus 2912
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2913
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2914
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 4 
kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;

f) ei säilytä 14 artiklassa, 28 artiklassa, 
31 artiklan 4 kohdassa tai 44 artiklan
3 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tai ei 
säilytä niitä riittävässä määrin;

Or. de

Tarkistus 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 4 
kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;

f) ei kanna tai kykene kantamaan 
vastuuta valvontaviranomaiselle säädetyn 
mukaisissa tapauksissa ja tässä 
asetuksessa säädetyllä tavalla, jollei 
kyseessä ole tämän asetuksen tai 
jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanosäännösten mukaan 
vakavampi laiminlyönti.
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Or. es

Tarkistus 2916
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään 
tai ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;
b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;
c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;
d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä;
e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;
g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 26 
ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei 



AM\929533FI.doc 165/189 PE506.170v02-00

FI

ilmoita siitä tai ei ilmoita 
tietoturvaloukkauksesta oikea-aikaisesti 
tai kokonaan valvontaviranomaiselle tai 
rekisteröidylle 31 ja 32 artiklan 
mukaisesti;
i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojasinettejä tai 
-merkkejä;
l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;
m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;
n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Seuraus 79 artiklan 2 kohdan a alakohdan (uusi) lisäämisestä.
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Tarkistus 2917
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään 
tai ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;
b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;
c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;
d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä;
e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;
g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 26 
ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei 
ilmoita siitä tai ei ilmoita 
tietoturvaloukkauksesta oikea-aikaisesti 
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tai kokonaan valvontaviranomaiselle tai 
rekisteröidylle 31 ja 32 artiklan 
mukaisesti;
i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojasinettejä tai 
-merkkejä;
l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;
m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;
n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään 
tai ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;
b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;
c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;
d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä;
e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;
g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 26 
ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei 
ilmoita siitä tai ei ilmoita 
tietoturvaloukkauksesta oikea-aikaisesti 
tai kokonaan valvontaviranomaiselle tai 
rekisteröidylle 31 ja 32 artiklan 
mukaisesti;
i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
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vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojasinettejä tai 
-merkkejä;
l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;
m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;
n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 2919
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään tai 
ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään tai 
ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;

b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;

b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;

c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;

c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;

d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä
koskevia edellytyksiä; 

d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä; 

e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;

f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;

g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 26 
ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei ilmoita 
siitä tai ei ilmoita tietoturvaloukkauksesta 
oikea-aikaisesti tai kokonaan 
valvontaviranomaiselle tai rekisteröidylle 
31 ja 32 artiklan mukaisesti;

h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei ilmoita 
siitä tai ei ilmoita tietoturvaloukkauksesta 
oikea-aikaisesti tai kokonaan 
valvontaviranomaiselle tai rekisteröidylle 
31 ja 32 artiklan mukaisesti;

i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
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valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa tarkoitettuja 
tietosuojasinettejä tai -merkkejä;

k) käyttää väärin 39 artiklassa tarkoitettuja 
tietosuojasinettejä tai -merkkejä;

l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;

l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 
40-44 artiklan mukaista poikkeusta;

m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;

m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;

n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
3 kohdan mukaisesti;

o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevoitosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. es

Tarkistus 2921
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa, joka saa olla enintään 
1 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 
5 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, 
jokaiselle joka tahallaan tai tuottamuksesta 
rikkoo muita kuin 4 ja 5 kohdassa 
mainittuja tämän asetuksen säännöksiä.

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään 
tai ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;
b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;
c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;
d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
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koskevia edellytyksiä;
e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;
g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 26 
ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei 
ilmoita siitä tai ei ilmoita 
tietoturvaloukkauksesta oikea-aikaisesti 
tai kokonaan valvontaviranomaiselle tai 
rekisteröidylle 31 ja 32 artiklan 
mukaisesti;
i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojasinettejä tai 
-merkkejä;
l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;
m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
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keskeyttämismääräystä;
n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa, joka saa olla enintään 
1 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 
5 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, sen 
mukaan, kumpi on suurempi, jokaiselle 
joka tahallaan tai tuottamuksesta rikkoo 
muita kuin 4 ja 5 kohdassa mainittuja 
tämän asetuksen säännöksiä.

a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään 
tai ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;
b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;
c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;
d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä;
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e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;
g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 26 
ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei 
ilmoita siitä tai ei ilmoita 
tietoturvaloukkauksesta oikea-aikaisesti 
tai kokonaan valvontaviranomaiselle tai 
rekisteröidylle 31 ja 32 artiklan 
mukaisesti;
i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojasinettejä tai 
-merkkejä;
l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;
m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;
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n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 2923
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 1 000 000 euroa jokaiselle, 
joka tahallaan:

Or. en

Tarkistus 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on rikkomuksen 
vakavuuden perusteella määrättävä sakkoa 
tai annettava varoitus jokaiselle joka 
tahallaan tai tuottamuksesta:
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Or. en

Tarkistus 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 5 prosenttia
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. en

Tarkistus 2926
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yrityksen 
voitontavoittelutarkoituksessa tekemä 
rikkomus, enintään 2 prosenttia sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. de

Tarkistus 2927
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
samojen kuin 79 artiklan 4 kohdassa 
lueteltujen kriteerien perusteella 
vakavimmista rikkomisista sakkoa 
enintään 1 000 000 euroa, tai jos kyseessä 
on yritys, enintään 2 prosenttia sen 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka: 

Or. en

Tarkistus 2928
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

6. Valvontaviranomainen voi määrätä
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan tai 
tuottamuksesta:

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisilla on oltava harkintavalta päättää sakon tarkoituksenmukaisuudesta ja 
määrästä.

Tarkistus 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta;

c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta, lukuun ottamatta tilanteita, 
joissa vedotaan pätevästi tämän asetuksen 
mukaan oikeasti olemassa oleviin 
oikeutettuihin syihin tai perusteluihin;

Or. es

Tarkistus 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2931
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2933
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei ilmoita 
siitä tai ei ilmoita tietoturvaloukkauksesta 
oikea-aikaisesti tai kokonaan 
valvontaviranomaiselle tai rekisteröidylle 
31 ja 32 artiklan mukaisesti;

h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei ilmoita 
siitä tai ei ilmoita tietoturvaloukkauksesta 
oikea-aikaisesti tai kokonaan 
valvontaviranomaiselle tai rekisteröidylle 
31 ja 32 artiklan mukaisesti tapauksissa, 
joissa se on säädetyn mukaan pakollista;
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Or. es

Tarkistus 2935
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen ennakkohyväksyntää 
tai -kuulemista;

i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen ennakkohyväksyntää 
tai -kuulemista tapauksissa, joissa se on 
säädetyn mukaan pakollista;

Or. es

Tarkistus 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;

j) ei varmista edellytyksiä sille, että 
tietosuojavastaava voi suorittaa
35-37 artiklassa säädetyt tehtävät;

Or. es

Tarkistus 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) käyttää väärin 39 artiklassa tarkoitettuja 
tietosuojasinettejä tai -merkkejä;

k) käyttää väärin 39 artiklassa tarkoitettuja 
tietosuojasinettejä, -merkkejä tai 
-sertifiointeja;

Or. es

Tarkistus 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tässä artiklassa laiminlyöntiin 
liittyvistä rikkomuksista seuranneet 
yksiselitteisiä seuraamuksia koskevat 
aiemmat tapaukset perutaan seuraavien 
määräaikojen kuluessa:
a) kahden vuoden kuluessa, jos kyseessä 
ovat seuraamukset, joissa määrätään 
4 kohdassa määriteltyjä sakkoja;
b) neljän vuoden kuluessa, jos kyseessä 
ovat seuraamukset, joissa määrätään 
5 kohdassa määriteltyjä sakkoja;



AM\929533FI.doc 183/189 PE506.170v02-00

FI

c) kuuden vuoden kuluessa, jos kyseessä 
ovat seuraamukset, joissa määrätään 
6 kohdassa määriteltyjä sakkoja.

Or. es

Tarkistus 2940
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Asetuksen 6 kohdassa tarkoitetuista 
rikkomisista voidaan määrätä sakkoa 
ainoastaan tietyntyyppisen henkilötietojen 
käsittelyn kohdalla. Kun määritetään 
sakkoa tässä kohdassa tarkoitetusta 
rikkomisesta, valvontaviranomaisen on 
otettava huomioon seuraavat seikat ja 
olosuhteet:
a) missä määrin rekisterinpitäjä tai 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
päätoimipaikka on ottanut käyttöön 
sisäisiä menettelyjä ja pannut täytäntöön 
22, 23 ja 30 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä tämäntyyppistä 
henkilötietojen käsittelyä varten;
b) onko rekisterinpitäjä tai 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu päätoimipaikka 
nimennyt tietosuojavastaavan 35 artiklan 
mukaisesti;
c) missä määrin rekisterinpitäjä on 
sallinut mahdollisen tietosuojavastaavan 
suorittaa 37 artiklassa tarkoitettuja 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 
tehtäviään;
d) missä määrin mahdollinen 
tietosuojavastaava on osallistunut 
tämäntyyppistä henkilötietojen käsittelyä 
koskevaan päätöksentekoon tai päätösten 
täytäntöönpanoon;
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e) onko rekisterinpitäjä suorittanut 
tämäntyyppiseen henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvän arvioinnin 
yksityisyyteen kohdistuvista vaikutuksista;
f) onko rekisterinpitäjä noudattanut 
tarpeen mukaan 26 artiklaa; sekä
g) missä määrin rekisterinpitäjä on 
antanut mahdolliselle henkilötietojen 
käsittelijälle ohjeita 27 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

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

Tarkistus 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Tässä artiklassa vakavaan 
laiminlyöntiin liittyvistä tai tahallisista 
rikkomuksista seuranneet yksiselitteisiä
seuraamuksia koskevat aiemmat 
tapaukset perutaan seuraavien 
määräaikojen kuluessa:
a) viiden vuoden kuluessa, jos kyseessä 
ovat seuraamukset, joissa määrätään 
4 kohdassa määriteltyjä sakkoja.
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b) kymmenen vuoden kuluessa, jos 
kyseessä ovat seuraamukset, joissa 
määrätään 5 kohdassa määriteltyjä 
sakkoja;
c) 15 vuoden kuluessa, jos kyseessä ovat 
seuraamukset, joissa määrätään 
6 kohdassa määriteltyjä sakkoja.

Or. es

Tarkistus 2942
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–
6 artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten 
sakkojen määrä 2 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit huomioon ottaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–
6 artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten 
sakkojen määrä 2 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit huomioon ottaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2944
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–
6 artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten 
sakkojen määrä 2 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit huomioon ottaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2945
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–6 artiklassa 
tarkoitettujen hallinnollisten sakkojen 
määrä 2 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
huomioon ottaen.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvostolta 
pyytämänsä lausunnon jälkeen 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
päivitetään 4–6 artiklassa tarkoitettujen 
hallinnollisten sakkojen absoluuttinen
määrä 2 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja 
keskimääräisten elinkustannusten kehitys
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2946
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–6 artiklassa 
tarkoitettujen hallinnollisten sakkojen 
määrä 2 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
huomioon ottaen.

7. Jos on vakuuttavaa näyttöä siitä, että 
organisaatiot ovat osoittaneet jatkuvaa tai 
törkeää huolimattomuutta suorittaessaan 
tämän asetuksen piiriin kuuluvia 
tehtäviään, tai jos mainituilla 
seuraamuksilla ei ole onnistuttu estämään 
vakavia väärinkäytöksiä, asiaan ei voida 
puuttua nykyisen kehyksen puitteissa. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–6 artiklassa 
tarkoitettujen hallinnollisten sakkojen 
määrä tai ehdot 2 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 2947
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Asetuksen 79 artiklan 4–7 kohtaa ei 
sovelleta julkisiin viranomaisiin. 
Valvontaviranomaisella ei ole valtuuksia 
määrittää ja määrätä sakkoja julkisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 2948
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio esittää 
lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
tarkoituksena on määrittää 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän johtokunnan ja erityisesti 
37 artiklan a kohdassa tarkoitetun 
johtokunnan jäsenen yhteisvastuuta 
koskevat kriteerit ja vaatimukset 
tapauksissa, joissa tämän asetuksen 
säännöksiä ei noudateta, vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 2949
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Komissio esittää 
lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
tarkoituksena on määrittää johtokunnalle 
ja erityisesti 37 artiklan a kohdassa 
tarkoitetulle johtokunnan jäsenelle 
määrättyjä hallinnollisia ja 
rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat 
kriteerit ja vaatimukset tapauksissa, joissa 
tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta 
ja joista aiheutuu tai on aiheutunut 
vahinkoa rekisteröidyille, vuoden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 2950
Sophia in 't Veld
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c. Komissio esittää 
lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
tarkoituksena on määrittää ilmiantajan 
oikeussuojan takaamisen edellytykset ja 
kriteerit, vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. 

Or. en


