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Tarkistus 2951
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua
henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. II lukua (periaatteet), III lukua 
(rekisteröidyn oikeudet), IV lukua 
(rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä), V lukua (henkilötietojen siirto 
kolmansiin maihin ja kansainvälisille 
järjestöille), VI lukua (riippumattomat 
valvontaviranomaiset), VII lukua
(yhteistyö ja yhdenmukaisuus) sekä 
VIII luvun (oikeussuojakeinot, vastuu ja 
seuraamukset) 73, 74, 76 ja 79 artiklaa ei 
sovelleta ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettuun
henkilötietojen käsittelyyn, jotta voidaan 
sovittaa yhteen oikeus henkilötietojen 
suojaan ja sananvapautta koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua 
henkilötietojen käsittelyä varten
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä II lukua, 
III luku, IV lukua, V lukua, VI lukua ja 
VII lukua kokonaisuudessaan koskevista 
poikkeuksista ja vapautuksista, jotta 
voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt Euroopan unionin 
peruskirjan ja sen sisältämän viittauksen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto voitaisiin ymmärtää väärin, mikä voisi johtaa tulkintaan, 
jonka mukaan vain osaa kyseisten lukujen artikloista ja kohdista voidaan rajoittaa 
sananvapauden vuoksi. Täydennetty sanamuoto on yksiselitteinen ja oikeudellisesti selvä. 
Lisäksi ilmaus ”ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten” ei ole riittävän laaja ja voisi aiheuttaa ongelmia mediapalveluille, jotka 
käsittelevät journalistisessa työssään tarvitsemiaan luottamuksellisia tietoja, vaikka itse 
käsittely ei ole journalistinen.
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Tarkistus 2953
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua 
henkilötietojen käsittelyä varten
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. Jäsenvaltioiden on silloin, kun se on 
välttämätöntä, säädettävä poikkeuksista ja 
vapautuksista II luvussa säädetyistä 
yleisistä periaatteista, III luvussa
säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista, 
IV luvussa säädetyistä rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää koskevista 
säännöistä, V luvussa säädetyistä 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja sen sisältämän 
viittauksen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2954
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua 
henkilötietojen käsittelyä varten

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
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poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja sen sisältämän 
viittauksen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muuten sama kuin esittelijän tarkistus 324, mutta tässä ei lisätä sanoja ”silloin, kun se on 
välttämätöntä”. Nämä sanat saatettaisiin tulkita (väärin) niin, että jäsenvaltioilla olisi 
pienempi velvollisuus säätää vapautuksista ja poikkeuksista sananvapauden vuoksi.

Tarkistus 2955
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua 
henkilötietojen käsittelyä varten
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 

1. Jäsenvaltioiden on silloin, kun se on 
välttämätöntä, säädettävä poikkeuksista ja 
vapautuksista II luvussa säädetyistä 
yleisistä periaatteista, III luvussa 
säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista, 
IV luvussa säädetyistä rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää koskevista 
säännöistä, V luvussa säädetyistä 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
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siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä ainoastaan 
journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai 
kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten 
toteutettua henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä ainoastaan 
journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai 
kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten 
toteutettua henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä 
sekä säännöksistä, jotka koskevat 
käsittelyä, joka on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tässä luvussa silloin kun se on 
välttämätöntä, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
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sananvapautta koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Tämä on yhdenmukainen 81 ja 83 artiklan kanssa.

Tarkistus 2957
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua
henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. II lukua (periaatteet), III lukua 
(rekisteröidyn oikeudet), IV lukua 
(rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä), V lukua (henkilötietojen siirto 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille), VI lukua (riippumattomat 
valvontaviranomaiset), VII lukua 
(yhteistyö ja yhdenmukaisuus) sekä 
VIII luvun (oikeussuojakeinot, vastuu ja 
seuraamukset) 73, 74, 76 ja 79 artiklaa ei 
sovelleta ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettuun
henkilötietojen käsittelyyn, jotta voidaan 
sovittaa yhteen oikeus henkilötietojen 
suojaan ja sananvapautta koskevat säännöt.

Or. en
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Tarkistus 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua
henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. II lukua, III lukua (rekisteröidyn 
oikeudet), IV lukua (rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä), V lukua 
(henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 
tai kansainvälisille järjestöille), VI lukua 
(riippumattomat valvontaviranomaiset) ja 
VII lukua (yhteistyö ja yhdenmukaisuus) 
ei sovelleta journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettuun
henkilötietojen käsittelyyn, jotta voidaan 
sovittaa yhteen oikeus henkilötietojen 
suojaan ja sananvapautta koskevat säännöt
ottaen huomioon myös teknologian 
kehityksen ja uudet digitaaliset viestimet.

Or. en

Tarkistus 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua 

1. II lukua (periaatteet), III lukua 
(rekisteröidyn oikeudet), IV lukua 
(rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevat säännöt), V lukua 
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henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

(henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 
tai kansainvälisille järjestöille), VI lukua 
(riippumattomat valvontaviranomaiset), 
VII lukua (yhteistyö ja yhdenmukaisuus) 
sekä VIII luvun (oikeussuojakeinot, 
vastuu ja seuraamukset) 73, 74, 76 ja 
79 artiklaa ei sovelleta ainoastaan 
journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen 
tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten 
toteutettuun henkilötietojen käsittelyyn, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

Or. de

Perustelu

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

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

Tarkistus 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viranomaiset tai julkishallinnon 
elimet voivat luovuttaa hallussaan olevien 
asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja 
sellaisen virallisten asiakirjojen 
julkisuudesta säädetyn jäsenvaltion lain 
mukaisesti, jossa sovitetaan yhteen oikeus 
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henkilötietojen suojaan ja virallisten 
asiakirjojen julkisuusperiaate.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, etteivät tietosuojasäännöt tarpeettomasti haittaa julkishallinnon 
julkista valvontaa ja että tässä asetuksessa taataan virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate.

Tarkistus 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
ohjeita siitä, milloin kohdan 1 mukaiset 
poikkeukset ja vapautukset ovat 
tarpeellisia, lehdistön, taiteellisen tai 
kirjallisen alan tekijöitä sekä 
rekisteröityjen edustajia ja 
kansalaisjärjestöjä kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
ohjeita siitä, milloin kohdan 1 mukaiset 
poikkeukset ja vapautukset ovat 
tarpeellisia, lehdistön, taiteellisen tai 
kirjallisen alan tekijöitä sekä 
rekisteröityjen edustajia ja 
kansalaisjärjestöjä kuultuaan.
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Or. en

Perustelu

Sananvapauden ja tutkimuksen lujittaminen.

Tarkistus 2963
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2964
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2965
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2966
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2967
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Henkilötietojen käsittely ja virallisten 

asiakirjojen julkisuus
Viranomaiset tai julkishallinnon elimet 
voivat luovuttaa hallussaan olevien 
asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja 
sellaisen virallisten asiakirjojen 
julkisuudesta säädetyn jäsenvaltion lain 
mukaisesti, jossa sovitetaan yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja virallisten 
asiakirjojen julkisuusperiaate.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, etteivät tietosuojasäännöt tarpeettomasti vaikeuta 
julkishallinnon julkista valvontaa. Kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun, tietosuojaryhmän ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston lausunnoissa on todettu, virallisten asiakirjojen 
julkisuusperiaate on siten taattava jossakin artiklassa eikä ainoastaan johdanto-osan 
kappaleessa.

Tarkistus 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Henkilötietojen käsittely ja virallisten 

asiakirjojen julkisuus
Viranomaiset tai julkishallinnon elimet 
voivat luovuttaa hallussaan olevien 
asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja 
sellaisen virallisten asiakirjojen 
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julkisuudesta säädetyn unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja virallisten 
asiakirjojen julkisuusperiaate.

Or. en

Tarkistus 2969
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Asiakirjojen saatavuus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisella 
lainsäädännöllään säännöistä, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus tutustua asiakirjoihin ja 
2 luvun periaatteet.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Or. en

Perustelu

(Katso esittelijän tarkistus 11 johdanto-osan kappaleeseen 18.) Tällä lausekkeella 
varmistetaan, että tiedonsaannin vapautta ja oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevat nykyiset 
lait säilyvät muuttumattomina.
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Tarkistus 2970
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Jäsenvaltiot voivat määritellä 
henkilönumeron tai muun yleisen 
tunnisteen käytön olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Henkilötietojen käsittely ja virallisten 

asiakirjojen julkisuusperiaate
Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate. 
Viranomainen tai julkishallinnon elin voi 
luovuttaa hallussaan olevien asiakirjojen 
sisältämiä henkilötietoja kyseiseen 
viranomaiseen tai julkishallinnon elimeen 
sovellettavan jäsenvaltion lain mukaisesti. 
Tällaisella lainsäädännöllä on sovitettava 
yhteen oikeus henkilötietojen suojeluun ja 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate.

Or. en
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Tarkistus 2972
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

81 artikla Poistetaan.
Terveyttä koskevien henkilötietojen 

käsittely
1. Terveyttä koskevia henkilötietoja 
voidaan käsitellä tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa ja 9 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan mukaisesti unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista ja erityisistä 
toimenpiteistä rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi, jos käsittely on 
tarpeen
a) ennalta ehkäisevää tai 
työterveydenhuoltoa tai lääketieteellisiä 
diagnooseja koskevia tarkoituksia, hoidon 
tai käsittelyn suorittamista tai 
terveydenhuollon palvelujen hallintoa 
varten ja jos näitä tietoja käsittelee 
terveydenhuollon ammattikoulutuksen 
saanut henkilö, jota koskee 
vaitiolovelvollisuus, tai muu henkilö, jota 
koskee vastaava velvoite jäsenvaltion lain 
tai toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten vahvistamien sääntöjen 
nojalla; tai
b) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, kuten rajatylittävien vakavien 
terveysuhkien estämiseksi tai esimerkiksi 
lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten 
laitteiden korkeiden laatu- ja 
turvallisuusnormien varmistamiseksi; tai
c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
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käsittelymenettelyssä.
2. Terveyttä koskevien henkilötietojen
käsittelyyn, joka on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten, 
esimerkiksi diagnoosien parantamista 
varten perustettavia potilasrekistereitä ja 
samantyyppisten sairauksien 
erottamiseksi toisistaan tai selvitysten 
laatimiseksi hoitoja varten, sovelletaan 
83 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Or. en

Tarkistus 2973
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennalta ehkäisevää tai 
työterveydenhuoltoa tai lääketieteellisiä 
diagnooseja koskevia tarkoituksia, hoidon 
tai käsittelyn suorittamista tai 
terveydenhuollon palvelujen hallintoa 
varten ja jos näitä tietoja käsittelee 
terveydenhuollon ammattikoulutuksen 
saanut henkilö, jota koskee 
vaitiolovelvollisuus, tai muu henkilö, jota 
koskee vastaava velvoite jäsenvaltion lain 
tai toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten vahvistamien sääntöjen 
nojalla; tai

a) ennalta ehkäisevää tai 
työterveydenhuoltoa, tieteellistä 
tutkimusta tai lääketieteellisiä diagnooseja 
koskevia tarkoituksia, hoidon tai käsittelyn 
suorittamista tai terveydenhuollon 
palvelujen hallintoa varten ja jos näitä 
tietoja käsittelee terveydenhuollon 
ammattikoulutuksen saanut henkilö, jota 
koskee vaitiolovelvollisuus, tai muu 
henkilö, jota koskee vastaava velvoite 
jäsenvaltion lain tai toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten vahvistamien 
sääntöjen nojalla; tai
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Or. fr

Tarkistus 2974
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

a a) 1 b kohdassa säädetyn poikkeuksen 
mukaisesti tietoja, jotka sisältyvät 8 ja 
9 artiklassa säädettyihin tietoryhmiin, 
voidaan käsitellä historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten vain 
rekisteröityjen suostumuksella. 
Suostumus voidaan antaa 
kertaluontoisena suostumuksena tiettyä 
aihetta koskevaa tutkimusta varten.

Or. en

Tarkistus 2975
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, kuten rajatylittävien vakavien 
terveysuhkien estämiseksi tai esimerkiksi 
lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten 
laitteiden korkeiden laatu- ja 
turvallisuusnormien varmistamiseksi; tai

b) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, kuten rajatylittävien vakavien 
terveysuhkien estämiseksi tai esimerkiksi 
lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten 
laitteiden korkeiden laatu- ja 
turvallisuusnormien varmistamiseksi tai 
silloin, kun tiedot käsittelee henkilö, jota 
sitoo vaitiolovelvollisuus; tai

Or. fr
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Tarkistus 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, kuten rajatylittävien vakavien 
terveysuhkien estämiseksi tai esimerkiksi 
lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten 
laitteiden korkeiden laatu- ja 
turvallisuusnormien varmistamiseksi; tai

b) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, muun muassa rajatylittävien 
vakavien terveysuhkien estämiseksi tai 
esimerkiksi lääkevalmisteiden tai 
lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu-
ja turvallisuusnormien varmistamiseksi; tai

Or. es

Tarkistus 2977
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, kuten rajatylittävien vakavien 
terveysuhkien estämiseksi tai esimerkiksi 
lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten 
laitteiden korkeiden laatu- ja 
turvallisuusnormien varmistamiseksi; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 2978
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
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erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä.

erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä ja 
terveyspalvelujen antamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä.

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä ja 
terveyspalvelujen antamiseksi; tällainen 
yleistä etua koskevista syistä suoritettava 
terveystietojen käsittely ei saisi johtaa 
siihen, että tietoja käsitellään muita 
tarkoituksia varten kolmansien 
osapuolten kuten työnantajien tai 
vakuutusyhtiöiden ja pankkien toimesta.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 123 kappale on toistettava 81 artiklassa. Näin varmistetaan, että kolmannet 
osapuolet, kuten työnantajat, vakuutusyhtiö tai pankit, eivät voi käyttää terveyttä koskevia 
henkilötietoja muihin tarkoituksiin.
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Tarkistus 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä.

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, sen 
jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä määritellyn tehtävän, 
mukaan lukien laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Nykytilanteessa 81 artiklan 1 kohdan c alakohdassa todetaan, että terveyteen liittyvien 
tietojen käsittely on välttämätöntä sosiaalisen suojelun vuoksi, mutta sen muotoilua voidaan 
pitää rajoittavana.

Tarkistus 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä.

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä ja 
terveyspalvelujen antamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.
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Tarkistus 2982
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä.

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä sekä 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
määriteltyjen sosiaalisen suojelun alan 
tehtävien yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot voivat käyttää joustavammin 
henkilötietoja sosiaalisen suojelun alalla. Tämä on tarpeen tietojen käytön monimutkaisuuden 
ja käyttötarkoituksen vuoksi.

Tarkistus 2983
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä.

c) muista yleistä etua koskevista syistä 
esimerkiksi sosiaalisen suojelun alalla, 
erityisesti laadun takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä.

Or. fr
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Perustelu

Laadun ja turvallisuuden on oltava tietojensuojelun alan perustavanlaatuisia takeita 
erityisesti, kun on kyse terveyttä koskevista tiedoista. Nämä ovat erittäin luottamuksellisia. 
Takeet ja toimenpiteet, joilla takeet pyritään saamaan aikaan, ovat erityisen tärkeitä tällä 
hetkellä sähköistä terveydenhuoltoa kehitettäessä. Tämän vuoksi näiden tietojen 
turvallisuuden parantaminen on tarpeellista.

Tarkistus 2984
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vakuutussopimusten tekemistä tai 
täytäntöönpanoa erityisesti arvion 
tekemiseksi vakuutetuista riskeistä, 
vakuutusmaksujen laskemista, 
korvausvaatimusten käsittelyä ja 
etuuksien maksamista sekä 
vakuutussopimuksiin liittyvien petosten 
torjumista ja selvittämistä koskevia 
tarkoituksia varten.

Or. en

Perustelu

Merkityksellisten terveyttä koskevien tietojen käsittely on esimerkiksi vakuutuspalvelujen 
(esim. henkivakuutuksen) tarjoamisen kannalta olennaista ja pitäisi sallia vakuutettujen 
riskien arvioimista, vakuutusmaksujen laskemista ja korvausvaatimusten käsittelyä sekä 
etuuksien maksamista varten ilman velvoitetta pyytää ennen jokaista käsittelyä rekisteröidyltä 
yksilöityä, tietoista ja nimenomaista suostumusta.

Tarkistus 2985
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveyttä koskevien henkilötietojen 2. Rajoittamatta 80 artiklassa esitettyjä 
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käsittelyyn, joka on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten, 
esimerkiksi diagnoosien parantamista 
varten perustettavia potilasrekistereitä ja 
samantyyppisten sairauksien erottamiseksi 
toisistaan tai selvitysten laatimiseksi 
hoitoja varten, sovelletaan 83 artiklassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ja takeita.

poikkeuksia ja vapautuksia terveyttä 
koskevien henkilötietojen käsittelyyn, joka 
on tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, esimerkiksi 
diagnoosien parantamista varten 
perustettavia potilasrekistereitä ja 
samantyyppisten sairauksien erottamiseksi 
toisistaan tai selvitysten laatimiseksi 
hoitoja varten, sovelletaan 83 artiklassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ja takeita.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että 81 artikla täydentää 80 artiklaa eikä rajoita sitä.

Tarkistus 2986
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveyttä koskevien henkilötietojen 
käsittelyyn, joka on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten, 
esimerkiksi diagnoosien parantamista 
varten perustettavia potilasrekistereitä ja 
samantyyppisten sairauksien 
erottamiseksi toisistaan tai selvitysten 
laatimiseksi hoitoja varten, sovelletaan 83 
artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita.

2. Terveyttä koskevien henkilötietojen 
käsittely, joka on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten, 
sallitaan ainoastaan rekisteröidyn 
suostumuksella ja siihen sovelletaan 
83 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
takeita.

Or. en

Tarkistus 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock



PE506.173v03-00 26/116 AM\929832FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa terveyteen liittyvien 
henkilötietojen käsittelyyn, käytettävissä 
on oltava yleisen suostumuksen 
vaihtoehto. Jäsenvaltiot voivat joka 
tapauksessa säätää poikkeuksista 
2 kohdassa tarkoitettuun henkilötietojen 
käyttöä tutkimustarkoitukseen koskevan 
suostumuksen vaatimukseen sellaisten 
tutkimusten osalta, jotka koskevat 
erityisen tärkeää yleistä etua. Tällaisia 
poikkeavia käsittelyjä koskee vaatimus, 
että ne on kohtuuden rajoissa suoritettava 
käyttäen tietoja, joiden tunnistettavuus on 
poistettu tai jotka julkaistaan salanimellä. 
Tietojen tunnistettavuus on poistettava tai 
tiedot on julkaistava salanimellä erittäin 
tiukkojen vaatimusten mukaisesti ja 
kaikki tarvittavat toimenpiteet on 
toteutettava rekisteröityjen uudelleen 
tunnistamisen estämiseksi.

Or. en

Perustelu

”Yleinen suostumus” on käytännöllinen ratkaisu terveyttä koskevan tutkimuksen 
suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Tarkistus 2988
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
81 artikla − 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen säännösten 
mukaista ei ole terveyttä koskevien 
tietojen kerääminen ja käyttö kaupallisia 
tarkoituksia varten.
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Or. fr

Tarkistus 2989
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2990
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2992
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2994
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 2995
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt.

Or. en

Tarkistus 2996
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvostolta 
pyytämänsä lausunnon jälkeen 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut muut yleistä etua 
kansanterveyden alalla koskevat syyt sekä 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Or. en
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Tarkistus 2997
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi siirtää henkilötietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliseen 
järjestöön terveyteen liittyviä tarkoituksia 
varten, jos
a) näitä tarkoituksia ei voida 
kohtuullisesti täyttää käsittelemällä 
tietoja, joiden perusteella rekisteröityä ei 
voida tunnistaa tai ei voida enää 
tunnistaa;
b) tietojen vastaanottajan saatavilla ei ole 
tietoja, joiden perusteella hän voi yhdistää 
tiedot tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn; ja
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajien 
välisissä sopimuslausekkeissa kielletään 
rekisteröidyn tunnistaminen myöhemmin 
ja rajoitetaan tietojen käsittelyä tässä 
artiklassa vahvistettujen ehtojen ja 
takeiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Salanimellä julkaistavien tietojen siirtäminen tutkimustarkoituksiin on oikeutettua.

Tarkistus 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa 
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henkilötietoja voidaan käsitellä, jotta 
voidaan täyttää valmistajan säännösten 
mukaiset, markkinoille saattamista 
edeltävät ja sen jälkeiset velvoitteet, jotka 
koskevat lääkinnällisten laitteiden 
kliinistä arviointia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 2999
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
81 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

81 a artikla
Tietojen käsittely oikeussuojatarkoituksia 

varten
Tuomioistuinten ja haastemiesten 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden vahvistamia 
menettelysääntöjä. Näin saavutetaan 
sopiva tasapaino kuulluksi tulemista 
koskevan oikeuden myöntämiseen 
liittyvän vaatimuksen, henkilötietojen 
suojelun ja tehokkaiden 
muutoksenhakukeinoja koskevien 
velvoitteiden välille.

Or. de

Perustelu

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
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Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

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

Tarkistus 3000
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
81 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

81 b artikla
Tietojen käsittely tuomion/rangaistusten 

täytäntöönpanossa
Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti hyväksyä erityistä 
lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan 
tuomioistuimissa, syyttäjänvirastoissa tai 
rangaistuslaitoksissa 
tuomion/rangaistuksen toimeenpanemista 
varten tapahtuvan, yleistä etua koskevan 
henkilötietojen käsittelyn ehdot.

Or. de

Tarkistus 3001
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.
Henkilötietojen käsittely työsuhteen 
yhteydessä
1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa 
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
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palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella saavutetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusperustojen 
yhdenmukaisuuden vaikutuksen tulisi ulottua tietosuojaan työsuhteen yhteydessä. Siksi tämä 
artikla poistetaan.

Tarkistus 3002
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa 
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa tai 
työehtosopimuksiin perustuen
erityissäännöksiä työntekijän 
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yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

Or. en

Tarkistus 3003
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa säädettyjen säännösten sekä 
kansallisten lakien ja käytäntöjen
mukaisesti erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

Or. en
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Tarkistus 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa 
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tai 
työnantajien ja työntekijöiden välisessä 
työehtosopimuksessa voidaan vahvistaa
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa 
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, rikosoikeudellinen tuomio,
työterveys ja -turvallisuus sekä työntekoon 
liittyvien oikeuksien ja etuuksien 
yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä ja 
nautintaa sekä työsuhteen päättämistä 
varten.

Or. en

Tarkistus 3005
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa säädettyjen säännösten sekä 
kansallisten lakien ja käytäntöjen
mukaisesti erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 



AM\929832FI.doc 37/116 PE506.173v03-00

FI

vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten. 

Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta 
edistää tai sallia työmarkkinaosapuolten
tekemiä työehtosopimuksia, jotka ovat 
työntekijöiden kannalta edullisempia. 
Tämän asetuksen suojelun tason on 
oltava lainsäädännön tai 
työehtosopimusten vähimmäisvaatimus.

Or. en

Tarkistus 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa säädettyjen säännösten 
mukaisesti erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti, mutta ei pelkästään
palvelukseenottamista ja yritysryhmän 
sisällä jätettäviä työhakemuksia tai 
työsopimuksen täytäntöönpanoa varten, 
mukaan lukien lakisääteisistä ja
työehtosopimukseen perustuvista 
velvollisuuksista vapauttaminen,
yrityskohtaiset sopimukset ja 
työehtosopimukset, työn johto, suunnittelu 
ja organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

Tämän asetuksen tietosuojan tasoa ei saa 
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alittaa.
Jäsenvaltioiden oikeus antaa työntekijän 
kannalta edullisempia suojelusäännöksiä 
henkilötietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä säilyy ennallaan.
Rajoittamatta tämän asetuksen muiden 
säännösten soveltamista 1 kohdassa 
tarkoitettuihin jäsenvaltioiden 
säännöksiin on sisällytettävä vähintään 
seuraavat vähimmäisnormit:

Or. de

Tarkistus 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa kansallisten 
lakien ja käytäntöjen mukaisesti
erityissäännöksiä työntekijän 
henkilötietojen käsittelystä 
työmarkkinoilla, erityisesti muun muassa
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten. Tässä asetuksessa 
tunnustetaan työmarkkinaosapuolten 
rooli. Jäsenvaltioissa, joissa 
työmarkkinaosapuolet sääntelevät 
palkkoja ja muita työehtoja 
työehtosopimusten avulla, näistä 
sopimuksista johtuvat 
työmarkkinaosapuolten velvollisuudet ja 
oikeudet on otettava erityisesti huomioon 
sovellettaessa 6 artiklan 1 kohdan 
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f alakohtaa.

Or. en

Tarkistus 3008
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa kansallisten 
lakien ja käytäntöjen mukaisesti tässä 
asetuksessa säädettyjen säännösten ja 
ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen 
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti muun muassa 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä ja työehtosopimukseen, 
kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
mukaisesti yritystason työehtosopimuksiin 
ja työehtosopimuksiin perustuvista 
velvollisuuksista vapauttaminen, työn 
johto, suunnittelu ja organisointi, 
työterveys ja -turvallisuus sekä työntekoon 
liittyvien oikeuksien ja etuuksien 
yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä ja 
nautintaa sekä työsuhteen päättämistä 
varten.

Jäsenvaltioiden – tai työehtosopimusten 
yhteydessä työmarkkinaosapuolten –
oikeus antaa työntekijän kannalta 
edullisempia suojelusäännöksiä 
henkilötietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä säilyy ennallaan.

Or. en
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Tarkistus 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä 
asetuksessa säädettyjen säännösten 
mukaisesti erityissäännöksiä työntekijän 
terveystietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä, erityisesti 
palvelukseenottamista tai työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
lakisääteisistä tai työehtosopimukseen 
perustuvista velvollisuuksista 
vapauttaminen, työn johto, suunnittelu ja 
organisointi, työterveys ja -turvallisuus 
sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja 
etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista 
käyttöä ja nautintaa sekä työsuhteen 
päättämistä varten.

Or. en

Tarkistus 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden oikeus antaa työntekijän 
kannalta edullisempia suojelusäännöksiä 
henkilötietojen käsittelystä työsuhteen 
yhteydessä säilyy ennallaan.

Or. de
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Tarkistus 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Profilointia ei sallita työsuhteen 
yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työnantajan on kiellettyä käsitellä 
seuraavia tietoja työsuhteen yhteydessä:
a) tiedot, joita käsitellään ilmoittamatta 
siitä etukäteen työntekijälle 14 artiklan 
mukaisesti;
b) geneettiset tiedot;
c) lääketieteelliset tiedot;
d) ammattiliittojen ja työntekijöiden 
edustajien toimien seuraaminen mukaan 
lukien työntekijöiden kirjaaminen 
”mustalle listalle”.

Or. en
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Tarkistus 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työntekijöiden tietoja saa käsitellä 
ainoastaan sellaisilla tavoilla ja sellaisiin 
tarkoituksiin,
a) joista on säädetty kansallisella 
velvoittavalla lainsäädännöllä; taikka
b) jotka ovat työsuhteen solmimisen, työn 
suorittamisen tai työsuhteen päättämisen 
kannalta tarpeen; taikka
c) jotka ovat työsopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien täyttämisen tai 
työsuhteesta johtuvien oikeuksien 
käyttämisen kannalta tarpeen; taikka
d) jotka ovat tietojärjestelmien 
asianmukaisen toiminnan kannalta 
tarpeen; taikka
e) jotka ovat työntekijöiden käytössä 
vapaasti olevien yrityksen sisäisten 
palvelujen kannalta tarpeen.

Or. de

Tarkistus 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työnantajalta tai kolmannelta 
osapuolelta, joka on suoraan tai 
välillisesti yhteydessä työnantajaan tai 
työskentelee työnantajan tilauksesta tai 
laskuun työsuhteen yhteydessä, on 
kiellettyä seuraava tietojen käsittely:
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a) tietojen käsittely ilmoittamatta siitä 
etukäteen työntekijälle 14 artiklan 
mukaisesti;
b) työntekijöiden jatkuva seuranta tai 
heidän suoritustensa ja käyttäytymisensä 
seuranta käytetystä teknologiasta 
riippumatta;
c) geneettiset tiedot;
d) lääketieteelliset tiedot;
e) ammattiliittojen ja työntekijöiden 
edustajien toimien seuraaminen mukaan 
lukien työntekijöiden kirjaaminen 
”mustalle listalle”.
Tämä koskee työntekijän ja työnhakijan 
henkilötietoja.

Or. en

Tarkistus 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Työntekijöiden henkilötietoja, 
erityisesti arkaluonteisia tietoja, kuten 
poliittista suuntausta tai ammattiliittojen 
jäsenyyttä ja niissä toimimista koskevia, ei 
missään olosuhteissa saa käyttää 
työntekijöiden kirjaamiseen niin 
sanotuille ”mustille listoille”, heidän 
taustaansa ei saa tutkia eikä heitä saa 
estää tulevaisuudessa saamasta 
työpaikan. Mustien listojen käsittely, 
käyttö työsuhteen yhteydessä sekä mustien 
listojen laatiminen työntekijöistä ja niiden 
välittäminen eteenpäin on kiellettyä.
Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkistuksia ja 
hyväksyttävä asianmukaisia 
seuraamuksia 79 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti, jotta varmistetaan tämän 
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kohdan tehokas täytäntöönpano.

Or. de

Tarkistus 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Käsittely sosiaaliturvan yhteydessä
Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti antaa erityisiä 
oikeudellisia sääntöjä, joissa määritellään 
julkisten ja yksityisten elinten ja 
yksiköiden henkilötietojen käsittelyn 
edellytykset sosiaaliturvan yhteydessä, jos 
käsittely tapahtuu yleisen edun vuoksi.
Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan 
nojalla antamansa säännöt tiedoksi 
komissiolle viimeistään 91 artiklan 
2 kohdassa mainittuna päivämääränä ja 
niiden mahdolliset myöhemmät muutokset 
mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Sosiaaliturvan yhteydessä tietoja käsittelevät sekä julkiset että yksityiset voittoa 
tavoittelemattomat tahot.

Tarkistus 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Rajoittamatta tämän asetuksen 
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muiden säännösten soveltamista on 
1 kohdassa tarkoitettuihin jäsenvaltioiden 
säännöksiin sisällytettävä vähintään 
seuraavat vähimmäisnormit:
a) työntekijän henkilötietoja ei saa 
käsitellä tämän tietämättä; työntekijän 
yksityisyyttä on aina kunnioitettava;
b) pääasiassa työntekijöiden yksityisessä 
käytössä olevien yleisöltä suljettujen 
yrityksen osien, erityisesti saniteetti-, 
puku-, tauko- ja lepotilojen, 
optoelektroninen valvonta ei ole sallittua;
c) yrityksen yleisölle avoimien osien tai 
osien, jotka eivät ole yleisölle avoimia 
mutta jotka eivät ole pääasiassa 
työntekijöiden yksityisessä käytössä, kuten 
sisäänkäyntien, eteisaulojen, toimistojen, 
tehdashallien ja vastaavien, 
optoelektroninen valvonta on sallittua, jos 
se on työntekijöiden ja yrityksen 
turvallisuuden kannalta välttämätöntä;
d) yrityksen yleisölle avoimien osien 
valvonta ei saa kohdistua työntekijään 
tämän työpaikalla, jos se vain on 
mahdollista; ennen valvonnan 
aloittamista työntekijälle on ilmoitettava, 
milloin ja miten pitkään valvontavälineitä 
käytetään;
e) elektroninen äänivalvonta on sallittua 
vain yleisestä turvallisuudesta johtuvista 
pakottavista syistä esimerkiksi 
lentokoneiden ohjaamoissa; salaa 
suoritettu valvonta ei ole sallittua missään 
tapauksessa;
f) kaikenlainen unionin oikeuden tai 
jonkin jäsenvaltion lainsäädännön ja/tai 
käytäntöjen mukaisesti valittujen 
työntekijöiden edustajien, myös 
ammattiliiton edustajien, valvonta heidän 
suorittaessaan edustustehtäviään ei ole 
sallittua; sama koskee niin sanotun 
”mustan listan” laatimista;
g) työntekijöiden terveyttä koskevia 
tietoja, erityisesti sellaisia, jotka on saatu 
81 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
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mukaisesti työterveystarkastusten 
yhteydessä, ei saa myöskään paljastaa 
työnantajalle;
h) profilointi ja käsittelytoimet, joiden 
tarkoituksena on valvoa jatkuvasti 
työntekijöitä, heidän työsuoritustaan ja 
käyttäytymistään, eivät ole sallittuja; tätä 
sovelletaan käytetystä teknologiasta 
riippumatta.

Or. de

Tarkistus 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Työntekijöiden työsuorituksen 
valvominen on kiellettyä.

Or. de

Tarkistus 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 1 kohdan a alakohdan b–
e alakohdassa esitetyissä tapauksissa ja 
tämän asetuksen mukaisesti kansallisella 
lainsäädännöllä tai työnantajien ja 
työntekijöiden välisillä 
työehtosopimuksilla, jos niistä on säädetty 
lailla, voidaan vahvistaa konkreettisten 
menettelyjen, järjestelyjen tai 
täytäntöönpanon lainmukaisuuden 
perusteet tai määrittää poikkeuksia 
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käsittelykiellosta.

Or. de

Tarkistus 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Työntekijän henkilötietoja ei saa 
käsitellä tämän tietämättä; työntekijän 
yksityisyyttä on aina kunnioitettava.

Or. de

Tarkistus 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jos yrityksessä on järjestetty 
jäsenvaltion lainsäädännön mukainen 
työntekijöiden edustus, työnantaja saa 
käsitellä tietoja vain, jos noudatetaan 
lakisääteisiä osallistumisoikeuksia.

Or. de

Tarkistus 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 e kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 e. Pääasiassa työntekijöiden yksityisessä 
käytössä olevien yrityksen osien, jotka 
eivät ole avoimia yleisölle, erityisesti 
saniteetti-, puku-, tauko- ja lepotilojen, 
avoin optoelektroninen valvonta ja/tai 
avoin elektroninen äänivalvonta ei ole 
sallittua; yrityksen yleisölle avoimien 
osien tai osien, jotka ovat yleisölle 
avoimia mutta eivät ole pääasiassa 
työntekijöiden yksityisessä käytössä, kuten 
sisäänkäyntien, eteisaulojen, toimistojen, 
tehdashallien ja vastaavien, avoin 
optoelektroninen valvonta ja/tai 
elektroninen äänivalvonta on sallittua 
vain työntekijöiden ja yrityksen 
turvallisuuden varmistamiseksi; yrityksen 
yleisölle avoimien osien valvonta ei saa 
kohdistua työntekijään tämän ollessa 
työpaikalla, ellei se ole välttämätöntä; 
ennen valvonnan aloittamista 
työntekijälle on ilmoitettava, milloin ja 
miten pitkään valvontavälineitä 
käytetään; valvontatallenteet on 
poistettava pian ja viimeistään kuukauden 
kuluttua valvonnan suorittamisesta; salaa 
suoritettu valvonta ei ole sallittua missään 
tapauksessa.

Or. de

Tarkistus 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jos työntekijän tietoja aiotaan siirtää 
tämän asetuksen voimassaoloalueen 
ulkopuolelle, työnantajan 
tietosuojavaltuutetun on kuitenkin 
suoritettava 33 artiklan mukainen 
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tarkastus.

Or. de

Tarkistus 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Jos yritykset keräävät tai käsittelevät 
henkilötietoja lakisääteisten 
terveystarkastusten tai soveltuvuustestien 
yhteydessä, niiden on etukäteen 
kerrottava hakijalle tai työntekijälle, 
mihin tarkoitukseen tietoja käytetään, 
sekä jälkeenpäin ilmoitettava ne ja saadut 
tulokset kyseiselle henkilölle ja selitettävä 
ne; tietojen kerääminen geneettisten 
testien ja analyysien tekemistä varten on 
kiellettyä.
Jos henkilötietoja kerätään ja käsitellään 
terveystarkastusten ja/tai 
soveltuvuuskokeiden yhteydessä, sen on 
oltava työterveyden ja -turvallisuuden ja 
ennaltaehkäisevän työterveydenhuollon 
kannalta välttämätöntä; tiedot eivät saa 
olla suoraan työantajan saatavilla; 
työnhakijoiden tietoja käsitellään samalla 
tavalla kuin työntekijöiden tietoja.
Terveystietojen kerääminen 
terveydentilasta johtuvan irtisanomisen 
valmistelua varten on kiellettyä.

Or. de

Tarkistus 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 f kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 f. Tämän asetuksen vastaisesti kerättyjä 
ja käsiteltyjä työntekijöiden käyttäytymistä 
tai työsuoritusta koskevia tietoja ei saa 
käyttää oikeudessa tai oikeuden 
ulkopuolella.

Or. de

Tarkistus 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 g. Sitä, onko puhelimen, sähköpostin, 
internetin ja muiden 
televiestintäpalvelujen käyttö myös 
henkilökohtaisiin tarkoituksiin sallittua ja 
miten laajalti, voidaan säädellä 
lainsäädännöllä, erityisesti 
työehtosopimuksella; henkilökohtainen 
käyttö voidaan sallia myös 
työsopimuksella; jos käyttö 
henkilökohtaisiin tarkoituksiin sallitaan, 
kyseisten tietojen käsittely on sallittua 
yksinomaan tietoturvallisuuden 
takaamiseksi, televiestintäverkkojen ja 
televiestintäpalvelujen asianmukaisen 
toiminnan takaamiseksi sekä 
laskutustarkoituksiin; lisäksi 
henkilökohtaisten sähköpostiviestien 
sisällön arviointi on kiellettyä.

Or. de

Tarkistus 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 g. Työntekijöiden edustajat ja 
ammattiliitot voivat käyttää edustamiensa 
työntekijöiden oikeuksia 76 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 h. Työntekijöitä tai työnhakijoita 
koskevia tietoja ei saa kerätä tai käsitellä 
sosiaalisessa verkossa.

Or. de

Tarkistus 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 h. Rajoittamatta työntekijöiden 
edustajien osallistumisoikeuksia koskevia 
kansallisia säännöksiä heidät on otettava 
mukaan päätöksentekoon
a) kun nimitetään yrityksen 
tietosuojavastaava 4 kohdan mukaisesti;
b) kun asennetaan tai muokataan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiä;
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c) kun muotoillaan yritystä koskevat 
sitovat säännöt.

Or. de

Tarkistus 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 i kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 i. Työntekijää koskevia tietoja, jotka 
ovat virheellisiä tai joiden 
paikkansapitävyyden työntekijä kiistää tai 
jotka on kerätty luvattomasti, ei saa 
käyttää.

Or. de

Tarkistus 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 j kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 j. Työntekijöitä, jotka eivät suostu 
luvattomiin tutkimuksiin tai 
tietopyyntöihin tai vastaavat niihin väärin 
tai kieltäytyvät työntekijää koskevien 
tietojen luvattomasta keruusta tai 
käytöstä, ei saa syrjiä.

Or. de

Tarkistus 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 k kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 k. Rajoittamatta kansallisessa 
työlainsäädännössä olevia tiedottamista ja 
päätöksentekoon osallistumista koskevien 
säännösten soveltamista on henkilöstön 
edunvalvontaelimillä ja eurooppalaisella 
yritysneuvostolla seuraavat oikeudet:
a) oikeus käyttää sananvaltaa yrityksen 
tietosuojavastaavaa nimitettäessä 
(35 artiklan 7 kohta ja sitä seuraavat 
artiklat);
b) oikeus saada säännöllisesti neuvontaa 
ja tietoja yrityksen tietosuojavastaavalta;
c) oikeus edustaa asianomaisia 
työntekijöitä kansallisessa 
tuomioistuimessa (73 artikla) ja 
mahdollisuus ryhmäkanteen esittämiseen 
(75 artikla);
d) oikeus käyttää sanavaltaa yrityksen 
sisäisiä sitovia sääntöjä laadittaessa 
(43 artikla).

Or. de

Tarkistus 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 3034
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos hakijoille tehdään pakollisia 
lääkärintutkimuksia ja pätevyyskokeita, 
siitä on ilmoitettava rekisteröidylle ennen 
tietojen keräämistä.

Or. en

Tarkistus 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ammattiliitoilla on oltava oikeus 
edustaa työntekijää ilmoitettaessa 
valituksista valvontaviranomaiselle tai 
haettaessa oikeussuojakeinoja. 
Ammattiliitoilla on myös oltava oikeus 
nostaa ryhmäkanne.

Or. en

Tarkistus 3036
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla − 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen säännösten 
mukaista ei ole työsuhteita koskevien 
tietojen kerääminen ja käyttö kaupallisia 
tarkoituksia varten.

Or. fr

Tarkistus 3037
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Avoimet optoelektroniset 
valvontalaitteet tai biometriset laitteet ovat 
sallittuja vain poikkeustapauksissa ja vain 
työntekijöiden edustajien suostumuksella. 
Valvonnan ehdot on määritettävä 
lainsäädännöllä tai työehtosopimuksilla.

Or. en

Tarkistus 3038
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3039
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. es



AM\929832FI.doc 57/116 PE506.173v03-00

FI

Tarkistus 3041
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3044
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 3045
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ammattiliitoilla on oikeus edustaa 
työntekijöitä, kun esitetään valitus 
valvontaviranomaiselle tai haetaan 
oikeussuojakeinoa.

Or. en

Tarkistus 3046
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission pyynnöstä tätä 
artiklaa viimeistään kahden vuoden 
kuluttua 91 artiklan 2 kohdassa 
mainitusta päivämäärästä.

Or. en

Tarkistus 3047
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
82 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

82 a artikla
Sosiaaliturvan osana toteutettu käsittely

1. Jäsenvaltiot voivat – asetuksessa 
sovittujen sääntöjen mukaisesti –
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hyväksyä sosiaaliturvan yhteydessä 
jäsenvaltioiden järjestöjen ja yksiköiden 
henkilötietojen käsittelemiseen liittyviä 
erityisiä lainsäädäntötoimen sääntöjä, jos 
käsittely suoritetaan yleisen edun vuoksi.
2. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
viimeistään 91 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyyn ajankohtaan mennessä 
1 kohdan mukaisista asetuksista ja 
kuukauden sisällä muutoksesta 
ilmoittavat myöhemmistä 
asiaankuuluvista muutoksista.

Or. hu

Perustelu

Termi ”lykkäämätön” ei ole itsestäänselvä. Tarkan määräajan määrittäminen on tärkeää.

Tarkistus 3048
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
82 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

82 a artikla
Käsittely sosiaaliturvan yhteydessä

1. Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti antaa erityisiä 
oikeudellisia sääntöjä, joissa määritellään 
julkisten ja yksityisten elinten ja 
yksiköiden henkilötietojen käsittelyn 
edellytykset sosiaaliturvan yhteydessä, jos
käsittely tapahtuu yleisen edun vuoksi.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla antamansa säännöt 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksessa on pääosin hyödynnetty esittelijän tarkistusta 333. Siinä ei kuitenkaan 
rajoiteta käsittelyä pelkästään sosiaaliturva-alan julkisiin elimiin ja yksiköihin vaan siihen 
sisällytetään yksityiset toimijat, kuten sosiaaliturva-alan keskinäiset vakuutusyhtiöt.

Tarkistus 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen käsittely 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten

Henkilötietojen käsittely 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten

Or. en

Perustelu

Komission sanamuoto on epäselvä ja voidaan tulkita eri tavoin. On epäselvää, viitataanko 
siinä historiantutkimukseen, tilastolliseen tutkimukseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Jos näin 
on, se rajoittaisi

Tarkistus 3050
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, 
jos

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
vain, jos

Or. en



PE506.173v03-00 62/116 AM\929832FI.doc

FI

Tarkistus 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, 
jos

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, jos

Or. en

Tarkistus 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, 
jos

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten sekä 
sellaisia virallisia tai ennakkoratkaisun 
edellyttämiä hallinnollisia 
tutkimustarkoituksia varten, joiden 
tarkoituksena on määritellä lapsen ja 
vanhemman välisen oikeudellisen siteen 
muodostuminen biologisella perusteella, 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, 
jos

Or. es
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Tarkistus 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin 
täyttää käsittelemällä tietoja, joiden 
perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa 
tai ei voida enää tunnistaa;

a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin 
täyttää käsittelemällä tietoja, joista on 
poistettu tunnistettavuus;

Or. en

Tarkistus 3054
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan rekisteröityyn, 
pidetään erillään muista tiedoista siltä 
osin kuin nämä tarkoitukset voidaan 
täyttää tällä tavoin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjien velvollisuus pitää tunnistettavissa olevat tiedot muista tiedoista erillään, 
ennen kuin niitä voidaan käsitellä historiantutkimukseen taikka tilastollisiin tai tieteellisiin 
tarkoituksiin, on sekä työläs että mahdollisesti huomattavan kallis.
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Tarkistus 3055
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään 
muista tiedoista siltä osin kuin nämä 
tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin.

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn silloin kun se on 
teknisesti ja käytännössä mahdollista, 
pidetään erillään muista tiedoista siltä osin 
kuin nämä tarkoitukset voidaan täyttää tällä 
tavoin.

Or. en

Tarkistus 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään 
muista tiedoista siltä osin kuin nämä 
tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin.

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään 
muista tiedoista siltä osin kuin nämä 
tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin;
henkilötiedot, joita käsitellään sellaisia 
virallisia tai ennakkoratkaisun 
edellyttämiä hallinnollisia 
tutkimustarkoituksia varten, joiden 
tarkoituksena on määritellä lapsen ja 
vanhemman välisen oikeudellisen siteen 
muodostuminen biologisella perusteella, 
ilmoitetaan rekisteröidyille tarvittaessa, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
rikosilmoituksen jättämiseen tilanteissa, 
joissa se on lainsäädännöllisesti 
pakollista.

Or. es
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Tarkistus 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tietoja on tarkoitus käsitellä 
tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja 
ehdotettu tieteellinen tutkimushanke on 
saanut puoltavan lausunnon 
riippumattomalta tutkimuseettiseltä 
toimikunnalta.

Or. en

Perustelu

Tämä kuvaa eettisten toimikuntien asemaa tärkeänä suojakeinona, joka tukee henkilötietojen 
käyttöä tutkimuksessa ilman erillistä suostumusta. Yhdistettynä johdanto-osan 24 
kappaleeseen tehdyn tarkistuksen kanssa tämä artikla olisi yhdenmukainen Maailman 
lääkärijärjestön lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä periaatteista antaman Helsingin 
julistuksen (2008) kanssa.

Tarkistus 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Komission teksti Tarkistus

b a) henkilötiedot käsitellään 
aggregaattitietoja koskevien raporttien 
tekemiseksi, ja niihin sisältyy 
kokonaisuudessaan joko tietoja, joista on 
poistettu tunnistettavuus, tai salanimellä 
julkaistuja tietoja tai kumpiakin.

Or. en
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Tarkistus 3059
Nils Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tietoja on tarkoitus käsitellä 
tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja 
ehdotettu tieteellinen tutkimushanke on 
saanut puoltavan lausunnon 
riippumattomalta tutkimuseettiseltä 
toimikunnalta.

Or. en

Tarkistus 3060
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
voidaan säätää poikkeuksista 
1 a kohdassa tarkoitettuun 
tutkimustarkoitusta koskevan 
suostumuksen vaatimukseen sellaisten 
tutkimusten osalta, jotka koskevat 
erityisen tärkeää yleistä etua, mikäli tätä 
tutkimusta ei voida suorittaa muulla 
tavalla. Kyseisten tietojen tunnistettavuus 
on poistettava tai, jos se ei 
tutkimustarkoituksen vuoksi ole 
mahdollista, tiedot on julkaistava 
salanimillä erittäin tiukkojen teknisten 
vaatimusten mukaisesti ja kaikki 
tarvittavat toimenpiteet on toteutettava 
rekisteröityjen uudelleen tunnistamisen 
estämiseksi. Vastaavan 
valvontaviranomaisen on suoritettava 
tällaisen käsittelyn ennakkohyväksyntä 
34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 3061
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
83 artikla − 1 kohta − b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käsiteltyjä tietoja ei ole mahdollista 
kohdentaa tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Or. fr

Tarkistus 3062
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten käytettävien 
tietojen myöhempää käsittelyä ei pidetä 
yhteensopimattomana 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan kanssa, jos
a) käsittelyyn sovelletaan tämän artiklan 
ehtoja ja takeita; ja
b) käsittely on kaiken muun 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaista.

Or. en

Perustelu

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
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Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

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

Tarkistus 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa erityisiä 
määräyksiä henkilötietojen käsittelystä 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
erityisesti kansanterveyteen liittyvistä 
syistä tässä asetuksessa ja erityisesti tässä 
artiklassa asetetuissa rajoissa

Or. en

Tarkistus 3064
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietojen käsittely 
mielipidetutkimusta ja 
yhteiskuntatieteellistä tutkimusta varten 
on lainmukaista, jos tietojen 
tunnistettavuus poistetaan 
mahdollisimman pian niin, että 
rekisteröityjen tunnistaminen ei ole enää 
mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten käytettävien 
tietojen myöhempää käsittelyä ei pidetä 
yhteensopimattomana 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan kanssa, jos
a) käsittelyyn sovelletaan tämän artiklan 
ehtoja ja takeita; ja
b) käsittely on kaiken muun 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaista.

Or. en

Tarkistus 3066
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilö voi antaa suostumuksensa 
sille, että häntä koskevia arkaluonteisia 
tietoja saatetaan käyttää 
määrittelemättömiin historiallisiin, 
tilastollisiin tai tieteellisiin 
tutkimustarkoituksiin ilman, että hänelle 
ilmoitetaan kustakin tutkimushankkeesta 
erikseen.

Or. en
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Tarkistus 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisteröity on antanut 
suostumuksensa tietojensa käsittelyyn 
historiantutkimusta taikka tilastollista tai 
tieteellistä tutkimusta varten. 
Historiantutkimusta taikka tilastollisia ja 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
riittää kertaluonteinen suostumus, jolloin 
rekisteröidyn ei tarvitse joka kerta antaa 
nimenomaista suostumusta eikä 
rekisteröidylle tarvitse ilmoittaa joka kerta 
etukäteen erikseen tutkimustarkoituksiin 
liittyvien tietojen käsittelystä.

Or. en

Tarkistus 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arkaluonteisten henkilötietojen 
myöhempi käsittely lääketieteellisiin 
tutkimustarkoituksiin voidaan sallia 
asiaankuuluvan kansallisen ja EU:n 
lainsäädännön mukaisesti ja eettisen 
toimikunnan annettua puoltavan 
lausunnon.

Or. en
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Perustelu

Henkilötietojen uudelleen käyttö on erittäin tärkeää, kun herää uusia tutkimuskysymyksiä, 
joita ei voida ennakoida tietoja kerättäessä. Uudelleen käytön ehdoista on säädettävä 
kansallisella lainsäädännöllä, ja eettisen toimikunnan on tutkittava ja hyväksyttävä ne.

Tarkistus 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten käytettävien 
tietojen myöhempää käsittelyä ei pidetä 
yhteensopimattomana 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan kanssa, jos
a) käsittelyyn sovelletaan tämän artiklan 
ehtoja ja takeita; ja
b) käsittely on kaiken muun 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaista.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 3070
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
83 artikla − 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tietojen myöhäisempi käsittely 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten tehdään 
erittäin merkittävän yleisen edun vuoksi 
ja jos tämän artiklan takeita ja 
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edellytyksiä noudatetaan, käsittelyyn ei 
sovelleta 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa määriteltyä velvoitetta.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään siihen, ettei henkilötietojen kerääminen tutkimustarkoituksia 
varten ole liian vaikeaa, kun kerääminen on tarpeellista ja oikeasuhtaista.

Tarkistus 3071
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 1 b kohdassa säädetyn poikkeuksen 
mukaisesti tietoja, jotka sisältyvät 8 ja 
9 artiklassa säädettyihin tietoryhmiin, 
voidaan käsitellä historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten vain 
rekisteröityjen suostumuksella, paitsi jos 
niiden tunnistettavuus poistetaan 
asianmukaisten teknisten standardien 
mukaisesti ja mahdollisimman pian 
tutkimustarkoitusten kannalta.

Or. en
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Tarkistus 3072
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin 
täyttää käsittelemällä tietoja, joiden 
perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa 
tai ei voida enää tunnistaa;

a) näitä tarkoituksia ei voida kohtuuden 
rajoissa saavuttaa käsittelemällä tietoja, 
joiden perusteella rekisteröityä ei voida 
tunnistaa tai ei voida enää tunnistaa; ja

Or. en

Perustelu

Tämä korvaa mahdottoman tiukan testin toimivammalla ja kohtuullisemmalla.

Tarkistus 3073
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elimet, jotka suorittavat 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimuksia, voivat julkaista tai 
muulla tavoin julkistaa henkilötietoja 
vain, jos

Poistetaan.

a) rekisteröity on antanut siihen 
suostumuksensa 7 artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti;
b) henkilötietojen julkaiseminen on 
tarpeen tutkimustulosten esittämistä 
varten tai tutkimuksen helpottamiseksi 
siltä osin kuin rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet tai -vapaudet eivät syrjäytä 
näitä etuja; tai
c) rekisteröity on itse julkistanut tiedot.

Or. en
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Tarkistus 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Elimet, jotka suorittavat
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimuksia, voivat julkaista tai 
muulla tavoin julkistaa henkilötietoja vain, 
jos

2. Elimet, jotka käyttävät henkilötietoja 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten, voivat 
julkaista tai muulla tavoin julkistaa 
henkilötietoja vain, jos

Or. en

Tarkistus 3075
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi siirtää henkilötietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliseen 
järjestöön historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten, jos
a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin 
täyttää käsittelemällä tietoja, joiden 
perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa 
tai ei voida enää tunnistaa;
b) tietojen vastaanottajan saatavilla ei ole 
tietoja, joiden perusteella hän voi yhdistää 
tiedot tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn; ja
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajien 
välisissä sopimuslausekkeissa kielletään 
rekisteröidyn tunnistaminen myöhemmin 
ja rajoitetaan tietojen käsittelyä tässä 
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artiklassa vahvistettujen ehtojen ja 
takeiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3076
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa lääketieteellisten tietojen 
käsittelyyn yksinomaan kansanterveyttä 
koskevan tutkimuksen tekemiseksi, 
rekisteröidyn käytettävissä voi olla yleisen 
suostumuksen vaihtoehto epidemiologista 
tutkimusta, translaatiotutkimusta ja 
kliinistä tutkimusta varten.
Kun henkilötietoja kerätään tilastollisia ja 
kansanterveyteen liittyviä tarkoituksia 
varten, tiedoista on tehtävä nimettömiä 
heti, kun tietojen keruu, tarkastaminen tai 
yhteensovittaminen on päättynyt, paitsi jos 
tunnistustiedot ovat edelleen tarpeen 
tilastollisista ja kansanterveyteen 
liittyvistä syistä, joita ovat esimerkiksi 
epidemiologinen tutkimus, 
translaatiotutkimus ja kliininen tutkimus.

Or. en

Tarkistus 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi siirtää henkilötietoja 
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kolmanteen maahan tai kansainväliseen 
järjestöön historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten, jos
a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin 
täyttää käsittelemällä tietoja, joiden 
perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa 
tai ei voida enää tunnistaa;
b) tietojen vastaanottajan saatavilla ei ole 
tietoja, joiden perusteella hän voi yhdistää 
tiedot tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn; ja
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajien 
välisissä sopimuslausekkeissa kielletään 
rekisteröidyn tunnistaminen myöhemmin 
ja rajoitetaan tietojen käsittelyä tässä 
artiklassa vahvistettujen ehtojen ja 
takeiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tieteellistä tutkimusta varten avainkoodattujen tietojen vastaanottajalla ei ole mitään keinoja 
tunnistaa myöhemmin tietojen kohteet, sillä ei ole tämän artiklan perusteella pääsyä 
avainkoodiin ja sitä on kielletty sopimuksen perusteella tunnistamasta myöhemmin 
rekisteröityjä. Tällä tarkistuksella saatetaan viralliseksi menettely, jolla voidaan 
kohtuullisella tavalla varmistaa, että kolmansissa maissa sijaitsevat vastaanottajat eivät voi 
tunnistaa uudelleen avainkoodattuja tietoja. Tällaisten tietojen siirto voidaan siten sallia 
ilman täydentävää hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 3078
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa erityisiä 
henkilötietojen käsittelyä koskevia 
sääntelytoimenpiteitä historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten noudattaen 



AM\929832FI.doc 77/116 PE506.173v03-00

FI

tämän artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä 
sekä noudattaen Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa tämän artiklan 
mukaisesti, hänellä on oltava 
käytettävissä yleisen suostumuksen 
vaihtoehto.

Or. en

Perustelu

”Yleinen suostumus” on käytännöllinen ratkaisu tutkimuksen yhteydessä.

Tarkistus 3080
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
83 artikla − 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen säännösten 
mukaista ei ole historiantutkimuksen 
taikka tilastollisten tai tieteellisten tietojen 
kerääminen ja käyttö kaupallisia 
tarkoituksia varten.

Or. fr
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Tarkistus 3081
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 b kohdan nojalla antamansa säännökset 
tiedoksi komissiolle viimeistään 
91 artiklan 2 kohdassa mainittuna 
päivämääränä ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset mahdollisimman 
pian.

Or. en

Tarkistus 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröity on antanut siihen 
suostumuksensa 7 artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti;

a) rekisteröity on antanut siihen 
suostumuksensa 7 artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti; tai

Or. en

Tarkistus 3083
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen julkaiseminen on 
tarpeen tutkimustulosten esittämistä 
varten tai tutkimuksen helpottamiseksi 
siltä osin kuin rekisteröidyn edut tai 

Poistetaan.
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perusoikeudet tai -vapaudet eivät syrjäytä 
näitä etuja; tai

Or. en

Tarkistus 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten käytettävien 
tietojen myöhempää käsittelyä ei pidetä 
yhteensopimattomana 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan kanssa, jos
(i) käsittelyyn sovelletaan tämän artiklan 
ehtoja ja takeita; ja
(ii) käsittely on kaiken muun 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaista.

Or. en

Perustelu

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

c a) henkilötiedot käsitellään 
aggregaattitietoja koskevien raporttien 
tekemiseksi, ja niihin sisältyy 
kokonaisuudessaan joko tietoja, joista on 
poistettu tunnistettavuus, tai salanimellä 
julkaistuja tietoja tai kumpiakin.

Or. en

Perustelu

Tällaisten raporttien tarkoitus ei ole tunnistaa tai yksilöidä yksityishenkilöitä. Tällaisten 
raporttien luomiseksi yksittäiset tietokokonaisuudet yhdistetään anonyymisti, ja niillä ei 
vaikuteta yksityisyyteen. Aggregaattitietoja koskevista raporteista on esimerkkinä 
kävijäseuranta.

Tarkistus 3086
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3087
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 3089
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3091
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3092
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta koskevat 
rajoitukset ja täsmennetään rekisteröidyn 
oikeuksia näissä olosuhteissa koskevat 
edellytykset ja takeet.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset, poikkeavat 
tekniset vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta koskevat 
rajoitukset ja täsmennetään rekisteröidyn 
oikeuksia näissä olosuhteissa koskevat 
edellytykset ja takeet.

Or. en

Tarkistus 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voi siirtää henkilötietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliseen 
järjestöön historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten, jos
a) näitä tarkoituksia ei voida 
kohtuullisesti täyttää käsittelemällä 
tietoja, joiden perusteella rekisteröityä ei 
voida tunnistaa tai ei voida enää 
tunnistaa;
b) tietojen vastaanottajan saatavilla ei ole 
tietoja, joiden perusteella hän voi yhdistää 
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tiedot tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn; ja
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja tietojen vastaanottajien 
välisissä sopimuslausekkeissa kielletään 
rekisteröidyn tunnistaminen myöhemmin 
ja rajoitetaan tietojen käsittelyä tässä 
artiklassa vahvistettujen ehtojen ja 
takeiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Salanimellä julkaistavien tietojen siirtäminen tutkimustarkoituksiin on oikeutettua.

Tarkistus 3095
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämän artiklan säännökset eivät 
rajoita poikkeuksia tai vapautuksia, joista 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 80 
artiklan nojalla, jotta voidaan sovittaa 
yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
sananvapautta koskevat säännöt, mukaan 
lukien akateemisen tutkimuksen 
vapauteen liittyvät säännöt.

Or. en

Perustelu

Tämä korostaa sitä, että 83 artikla täydentää 80 artiklaa, ei rajoita sitä.
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Tarkistus 3096
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla
Rikosrekisteritietojen käsittely 

talousrikosten torjumiseksi
Tämän asetuksen rajoissa ja 9 artiklan 2 
kohdan j alakohdan mukaisesti 
rikostuomioita ja niihin liittyviä 
turvaamistoimenpiteitä koskevien
henkilötietojen käsittely on sallittua, jos 
siinä toteutetaan asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn perusoikeuksien ja -
vapauksien suojelemiseksi ja sen 
tarkoituksena on
a) talousrikosten torjuminen, tutkinta tai 
havaitseminen; tai
b) yleisen edun varmistaminen, kuten 
rajatylittävien talousrikosten 
aiheuttamilta uhkilta suojeleminen, ja on 
kummassakin tapauksessa suoritettava 
pyytämättä rekisteröidyn suostumusta 
haittaamatta kuitenkaan näitä 
tarkoituksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.
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Tarkistus 3097
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla
Poikkeukset henkilötietojen käsittelyyn 

historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten

1. Henkilötietoja voivat käsitellä niiden 
keräämiseen liittyvän alkuperäisen 
käsittelytavoitteen toteuttamiseksi 
tarpeellisen ajanjakson jälkeen arkistot, 
joiden päätehtävänä tai oikeudellisena 
velvoitteena on arkistotietojen 
kerääminen, tallentaminen, 
luokitteleminen, viestittäminen, 
kehittäminen ja jakaminen yleisen edun 
vuoksi erityisesti henkilöiden oikeuksien 
perustelua taikka historiantutkimusta tai 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten.
Viestintä- ja tiedotustoimet suoritetaan 
hallinnollisten asiakirjojen tai arkistojen 
saatavuutta, viestintää ja jakelua koskevia 
jäsenvaltioiden menettelyitä noudattaen.
2. Tällaisiin henkilötietojen käsittelyä 
koskeviin toimiin ei sovelleta 5 artiklan 
d alakohtaa, 9, 23, 32, 33 ja 38 artiklaa 
eikä 53 artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohtaa.
3. Jäsenvaltioiden on edistettävä erityisesti 
Euroopan arkistointialan 
asiantuntijaryhmän avulla sellaisten 
käytännesääntöjen laadintaa, joilla 
helpotetaan henkilötietosääntöjen 
täytäntöönpanoa arkistoissa, jotta 
varmistetaan
a) tietojen luottamuksellisuus kolmansien 
osapuolten osalta;
b) tietojen aitous, eheys ja asianmukainen 
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säilyttäminen;
c) arkistojen saatavuus jäsenvaltioiden 
hallinnollisten asiakirjojen tai arkistojen 
käyttöä koskevien menettelyiden 
yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d’articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d’archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l’existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d’être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

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

Tarkistus 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa antaa erityissääntöjä 
valvontaviranomaisten 53 artiklan 
2 kohdassa säädetyistä tutkintavaltuuksista 
suhteessa rekisterinpitäjiin tai 
henkilötietojen käsittelijöihin, joita koskee 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuva tai 
kansallisten toimivaltaisten elinten 

1. Jäsenvaltioiden on tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa annettava 
erityissääntöjä valvontaviranomaisten 
53 artiklan 2 kohdassa säädetyistä 
tutkintavaltuuksista suhteessa 
rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen 
käsittelijöihin, joita koskee kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuva tai kansallisten 
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asettama salassapitovelvollisuus tai muu 
vastaava velvoite, jos tämä on tarpeen ja 
oikeasuhteista henkilötietojen suojan ja 
salassapitovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi. Näitä sääntöjä 
sovelletaan ainoastaan niihin 
henkilötietoihin, jotka rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on vastaanottanut 
tai saanut tämän salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvan toiminnan yhteydessä.

toimivaltaisten elinten asettama 
salassapitovelvollisuus tai muu vastaava 
velvoite, jos tämä on tarpeen ja 
oikeasuhteista henkilötietojen suojan ja 
salassapitovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi. Näitä sääntöjä 
sovelletaan ainoastaan niihin 
henkilötietoihin, jotka rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on vastaanottanut 
tai saanut tämän salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvan toiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 3099
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa antaa erityissääntöjä 
valvontaviranomaisten 53 artiklan 
2 kohdassa säädetyistä tutkintavaltuuksista 
suhteessa rekisterinpitäjiin tai 
henkilötietojen käsittelijöihin, joita koskee 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuva tai 
kansallisten toimivaltaisten elinten 
asettama salassapitovelvollisuus tai muu 
vastaava velvoite, jos tämä on tarpeen ja 
oikeasuhteista henkilötietojen suojan ja 
salassapitovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi. Näitä sääntöjä 
sovelletaan ainoastaan niihin 
henkilötietoihin, jotka rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on vastaanottanut 
tai saanut tämän salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvan toiminnan yhteydessä.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 
lainsäädännöllä:

a) säännöksiä poikkeuksista tai 
vapautuksista II luvussa säädetyistä 
yleisistä periaatteista, III luvussa 
säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista, 
IV luvussa säädetyistä rekisterinpitäjää ja 
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henkilötietojen käsittelijää koskevista 
säännöistä ja V luvussa säädetyistä 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin 
ja kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä sellaisten henkilötietojen 
käsittelyä varten, joita koskee 
rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän 
ammatillinen vaitiolovelvollisuus tai muu 
vastaava velvoite;
b) tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa
erityissääntöjä valvontaviranomaisten 
53 artiklan 2 kohdassa säädetyistä 
tutkintavaltuuksista suhteessa 
rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen 
käsittelijöihin, joita koskee kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuva tai kansallisten 
toimivaltaisten elinten asettama 
salassapitovelvollisuus tai muu vastaava 
velvoite, jos tämä on tarpeen ja 
oikeasuhteista henkilötietojen suojan ja 
salassapitovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi.

Näitä sääntöjä sovelletaan ainoastaan 
niihin henkilötietoihin, jotka 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on vastaanottanut tai saanut 
tämän salassapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvan toiminnan yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi notaarien tai veroneuvojien ammatillisen vaitiolovelvollisuuden on oltava 
etusijainen tietosuojasäännöksiin nähden. Tämä ei koske ainoastaan jo 84 artiklassa 
säädettyä mahdollisuutta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat säännellä poikkeavasti 
valvontaviranomaisten tutkintavaltuuksia ammattinsa vuoksi vaitiolovelvollisuuden sitomiin 
henkilöihin ja myös mukauttaa tarvittaessa aineellisia tietosuojasäännöksiä.
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Tarkistus 3100
Sophia in ’t Veld

Ehdotus asetukseksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

85 artikla Poistetaan.
Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten 
voimassa olevat tietosuojasäännöt
1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan 
kattavia sääntöjä, jotka koskevat 
yksilöiden suojaamista henkilötietojen 
käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan 
soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän 
asetuksen säännösten mukaisiksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 
riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

85 artikla Poistetaan.
Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten 

voimassa olevat tietosuojasäännöt
1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan 
kattavia sääntöjä, jotka koskevat 
yksilöiden suojaamista henkilötietojen 
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käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan 
soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän 
asetuksen säännösten mukaisiksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 
riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Minkä tahansa kirkon tai uskonnollisen yhteisön erityiskohtelu tässä yhteydessä ei ole 
asianmukaista. Kirkkojen ja muiden arkaluonteisiin tietoihin liittyvät edut on jo sisällytetty 9 
artiklaan.

Tarkistus 3102
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten 
voimassa olevat tietosuojasäännöt

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten 
tietosuojasäännöt

Or. nl

Tarkistus 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia 
sääntöjä, jotka koskevat yksilöiden 
suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, 

1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia 
sääntöjä, jotka koskevat yksilöiden 
suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, 
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näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, 
jos ne saatetaan tämän asetuksen 
säännösten mukaisiksi.

näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen ja 
tarvittaessa muokata, jos ne saatetaan 
tämän asetuksen säännösten mukaisiksi.

Or. es

Tarkistus 3104
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
tämän asetuksen tullessa voimaan 
kattavia sääntöjä, jotka koskevat 
yksilöiden suojaamista henkilötietojen 
käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan 
soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän 
asetuksen säännösten mukaisiksi.

1. Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset 
yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat 
asianmukaisia sääntöjä, jotka koskevat 
yksilöiden suojaamista henkilötietojen 
käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan 
soveltaa edelleen, jos niillä varmistetaan 
riittävä henkilötietojen suojan taso.

Or. nl

Perustelu

Kun otetaan huomioon toissijaisuusperiaate, asetuksessa on jätettävä ennalleen kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten käsittelemiä tietoja koskevat asianmukaiset säännökset. Niillä 
voidaan varmistaa hyvä tietosuojataso ja samalla estää se, että kirkoille ja uskonnollisille 
yhteisöille määrätään suhteeton taakka, koska ne käsittelevät pääasiallisesti omien jäsentensä 
tietoja.

Tarkistus 3105
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 

Poistetaan.
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riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt eivät voi perustaa riippumatonta valvontaviranomaista ja 
niiden ei pidä ryhtyä tähän. Lisäksi VI luvussa todetaan, että jäsenvaltiot ovat vastuussa 
yhden tai useamman valvontaviranomaisen perustamisesta ja toiminnasta.

Tarkistus 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 
riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 
riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti tai hankittava henkilötietojen 
käsittelemistä varten riittävä sertifiointi 
39 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 3107
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
85 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

85 a artikla
Perusoikeuksia koskevat yleiset 

säännökset
Tämän asetuksen säännökset takaavat 
Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan 
ja Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklassa taattujen 
keskeisien oikeusperiaatteiden 
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yhdenmukaisen soveltamisen.

Or. en

Tarkistus 3108
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
10 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET

Or. en

Perustelu

Monialainen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä, jotta taataan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 3109
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Poistetaan.

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 7 kohdassa, 15 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 
5 kohdassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 
31 artiklan 5 kohdassa, 32 artiklan 
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5 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 
34 artiklan 8 kohdassa, 35 artiklan 
11 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 
3 kohdassa, 44 artiklan 7 kohdassa, 
79 artiklan 6 kohdassa, 81 artiklan 
3 kohdassa, 82 artiklan 3 kohdassa ja 
83 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 
9 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa, 
28 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 
6kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
35 artiklan 11 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
4 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 
7 kohdassa, 79 artiklan 6 kohdassa, 
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 
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7 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 
17 artiklan 9 kohdan, 20 artiklan 
6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 
5 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan, 
30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 
5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 
33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 
8 kohdan, 35 artiklan 11 kohdan, 
37 artiklan 2 kohdan, 39 artiklan 
2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 
44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 3110
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 7 kohdassa, 15 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 9 kohdassa, 15 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 
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5 kohdassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 
31 artiklan 5 kohdassa, 32 artiklan 
5 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 
34 artiklan 8 kohdassa, 35 artiklan 
11 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 
3 kohdassa, 44 artiklan 7 kohdassa, 
79 artiklan 6 kohdassa, 81 artiklan 
3 kohdassa, 82 artiklan 3 kohdassa ja 
83 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

3 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 
6 kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
35 artiklan 11 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
43 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 
7 kohdassa, 79 artiklan 6 kohdassa, 
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Or. de

Tarkistus 3111
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 7 kohdassa, 15 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 
5 kohdassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 
31 artiklan 5 kohdassa, 32 artiklan 
5 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 
34artiklan 8 kohdassa, 35 artiklan 
11 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 
3 kohdassa, 44 artiklan 7 kohdassa, 
79 artiklan 6 kohdassa, 81 artiklan 
3 kohdassa, 82 artiklan 3 kohdassa ja 
83 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 7 kohdassa, 15 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 
5 kohdassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 
31 artiklan 5 kohdassa, 32 artiklan 
5 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 
34 artiklan 8 kohdassa, 35 artiklan 
11 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 
3 kohdassa, 44 artiklan 7 kohdassa, 
79 artiklan 6 kohdassa ja 83 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy 81 artiklan 3 kohtaan ja 82 artiklan 3 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 3112
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 7 kohdassa, 15 artiklan 
3 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 
5 kohdassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 
31artiklan 5 kohdassa, 32 artiklan 
5 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 
34artiklan 8 kohdassa, 35 artiklan 
11kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 
3 kohdassa, 44 artiklan 7 kohdassa, 
79 artiklan 6 kohdassa, 81 artiklan 
3 kohdassa, 82 artiklan 3 kohdassa ja 
83 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

2. Siirretään [XXX artiklassa] tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä 
alkaen.

Or. en



PE506.173v03-00 100/116 AM\929832FI.doc

FI

Tarkistus 3113
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 
9 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa, 
28 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 
6 kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
35artiklan 11 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
43 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 
7 kohdassa, 79 artiklan 6 kohdassa, 
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 9 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 
9 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa, 
30 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklan 
5 kohdassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 
33 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 
8 kohdassa, 35 artiklan 11 kohdassa, 
37 artiklan 2 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 
44 artiklan 7 kohdassa, 79 artiklan 
6 kohdassa, 81 artiklan 3 kohdassa, 
82 artiklan 3 kohdassa ja 83 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. de
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Tarkistus 3114
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 
9 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa, 
28 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 
6 kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
35 artiklan 11 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
43 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 
7 kohdassa, 79 artiklan 6 kohdassa, 
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa [XXX artiklassa] 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en
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Tarkistus 3115
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan,
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 
7 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 
17 artiklan 9 kohdan, 20 artiklan 
6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 
5 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan, 
30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 
5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 
33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 
8 kohdan, 35 artiklan 11 kohdan, 
37 artiklan 2 kohdan, 39 artiklan 
2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 
44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. [XXX artiklan] nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, 
kun asianomainen säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kuudella
kuukaudella.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus takaa, että neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on riittävästi aikaa hyväksyä 
delegoitu säädös. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto haluavat hyväksyä delegoidun 
säädöksen nopeammin, ne voivat tehdä sen ilmoittamalla komissiolle, että ne eivät vastusta 
delegoitua säädöstä.
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Tarkistus 3116
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
28 artiklan 5 kohdan, 30 artiklan 
3 kohdan, 31 artiklan 5 kohdan, 32 artiklan 
5 kohdan, 33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 
8 kohdan, 35 artiklan 11 kohdan, 
37 artiklan 2 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 
43 artiklan 3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 
79 artiklan 6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 5 kohdan, 
32 artiklan 5 kohdan, 33 artiklan 6 kohdan, 
34 artiklan 8 kohdan, 35 artiklan 
11 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 
39 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 
3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 82 artiklan 
3 kohdan ja 83 artiklan 3 kohdan nojalla
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de
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Tarkistus 3117
Stanimir Ilchev

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
28 artiklan 5 kohdan, 30 artiklan 
3 kohdan, 31 artiklan 5 kohdan, 32 artiklan 
5 kohdan, 33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 
8 kohdan, 35 artiklan 11 kohdan, 
37 artiklan 2 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 
43 artiklan 3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 
79 artiklan 6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 9 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 5 kohdan, 
32 artiklan 5 kohdan, 33 artiklan 6 kohdan, 
34 artiklan 8 kohdan, 35 artiklan 
11 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 
39 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 
44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 6 kohdan, 
81 artiklan 3 kohdan, 82 artiklan 3 kohdan 
ja 83 artiklan 3 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de
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Tarkistus 3118
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 
7 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 
17 artiklan 9 kohdan, 20 artiklan 
6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 
5 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan, 
30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 
5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 
33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 
8 kohdan, 35 artiklan 11 kohdan, 
37 artiklan 2 kohdan, 39 artiklan 
2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 
44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. [XXX artiklan] nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 3119
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
28 artiklan 5 kohdan, 30 artiklan 3 kohdan, 
31 artiklan 5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 
33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 8 kohdan, 
35 artiklan 11 kohdan, 37 artiklan 
2 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 
3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
28 artiklan 5 kohdan, 30 artiklan 3 kohdan, 
31 artiklan 5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 
33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 8 kohdan, 
35 artiklan 11 kohdan, 37 artiklan 
2 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 
3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, ja 83 artiklan 3 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy 81 artiklan 3 kohtaan ja 82 artiklan 3 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 3120
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komission hyväksyy 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdan mukaisen 
delegoidun säädöksen viimeistään vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta. 
Komissio voi pidentää määräaikaa 
6 kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 3121
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

87 artikla Poistetaan.
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.
3. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
8 artiklaa yhdessä 5 artiklan kanssa.

Or. en
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Perustelu

Monialainen tarkistus, jossa kaikki täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla 
säädöksillä, jotta taataan Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 3122
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
8 artiklaa yhdessä 5 artiklan kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3123
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 95/46/EY kumoaminen ei 
vaikuta tämän asetuksen tullessa voimaan 
direktiivin 95/46/EY vaatimusten 
mukaisesti suoritettuihin tietojen 
käsittelyihin.

Or. de

Perustelu

Jatkuvuuden suoja nykyisille tietojenkäsittelymenetelmille.
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Tarkistus 3124
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella ei aseteta luonnollisille 
tai oikeushenkilöille lisävelvoitteita
sellaisen henkilötietojen käsittelyn osalta, 
joka liittyy yleisesti saatavilla olevien 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen 
yleisissä viestintäverkoissa unionissa, 
suhteessa sellaisiin seikkoihin, joiden 
osalta niiden on noudatettava direktiivissä 
2002/58/EY säädettyjä erityisiä 
velvoitteita, joilla on sama tavoite.

1. Tällä asetuksella ei ole vaikutusta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jonka ne 
ovat hyväksyneet direktiivin 2002/85/EY 
täytäntöönpanemiseksi sellaisen 
henkilötietojen käsittelyn osalta, joka 
liittyy yleisesti saatavilla olevien 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen 
yleisissä viestintäverkoissa unionissa.

Or. de

Tarkistus 3125
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella ei aseteta 
luonnollisille tai oikeushenkilöille 
lisävelvoitteita sellaisen henkilötietojen 
käsittelyn osalta, joka liittyy yleisesti 
saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjoamiseen yleisissä 
viestintäverkoissa unionissa, suhteessa 
sellaisiin seikkoihin, joiden osalta niiden 
on noudatettava direktiivissä 2002/58/EY 
säädettyjä erityisiä velvoitteita, joilla on 
sama tavoite.

1. Tätä asetusta ei sovelleta niihin 
tapauksiin, joissa tietojen käsittelystä 
säädetään direktiivin 2002/58/EY 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 3126
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2 kohta.

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2, 4 ja 15 kohta.

Or. en

Perustelu

Asetus kattaa tarvittaessa oikeusperustan. Jos lainsäädäntö olisi päällekkäistä, on järkevää 
välttää se poistamalla kyseiset kohdat.

Tarkistus 3127
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2 kohta.

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2 kohta, 2 artiklan b ja c 
alakohta, 4 artiklan 3, 4 ja 5 kohta sekä 
6 ja 9 artikla.

Or. en

Perustelu

Tietosuojaryhmä, joka on perustettu 29 artiklan nojalla, totesi hiljattain kannettavien 
älylaitteiden geopaikannuspalveluista antamassaan lausunnossa, että asianmukaisena ja 
ensisijaisena lainsäädäntökehyksenä pitäisi olla direktiivi 95/46/EY. Koska yleinen 
tietosuoja-asetus sisältää nyt 4 artiklan 1 kohdan määritelmän mukaiset sijaintitiedot, 
direktiivin 2002/58/EY 2 artiklan c kohdan ja 9 artiklan poistaminen takaa oikeusvarmuuden.
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Tarkistus 3128
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2 kohta.

2. Komission on viimeistään 91 artiklan 
2 kohdassa mainittuna päivämääränä ja 
viipymättä esitettävä ehdotuksia 
henkilötietojen käsittelyä ja 
henkilötietojen suojaa sähköisessä 
viestinnässä koskevan oikeudellisen 
kehyksen uudistamisesta, jotta se vastaisi 
tämän asetuksen säännöksiä, sekä 
varmistettava johdonmukainen ja 
yhtenäinen lainsäädäntö, joka koskee 
perusoikeutta henkilötietojen suojaan 
Euroopan unionissa.

Or. de

Perustelu

Siirtymävaiheen järjestely.

Tarkistus 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2 kohta.

2. Kumotaan direktiivin 2002/58/EY 
1 artiklan 2 kohta, 2 artiklan b ja c 
alakohta, 4 artiklan 3, 4 ja 5 kohta sekä 6 
ja 9 artikla.

Or. en



PE506.173v03-00 112/116 AM\929832FI.doc

FI

Tarkistus 3130
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
89 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 a artikla
EU:n toimielinten, elinten ja laitosten 

suorittama tietojen käsittely
Komission on viimeistään 91 artiklan 
2 kohdassa mainittuna päivämääränä ja 
viipymättä esitettävä ehdotuksia unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevan oikeudellisen kehyksen 
uudistamisesta, jotta se vastaisi tämän 
asetuksen säännöksiä, sekä varmistettava 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lainsäädäntö, joka koskee perusoikeutta 
henkilötietojen suojaan Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 3131
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [kahden vuoden kuluttua 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
alkaen].

Sitä sovelletaan [kahden vuoden kuluttua 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
alkaen. Tuolloin direktiivin 95/46/EY 
vaatimusten mukaisesti suoritettua 
tietojenkäsittelyä voidaan jatkaa enintään 
[viisi vuotta 1 kohdassa mainitun 
ajankohdan jälkeen] sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta I–IV lukujen velvoitteita.

Or. de
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Perustelu

Täydennysehdotus tehdään oikeusvaltion luottamuksen säilyttämiseksi pidentämällä kolmella 
vuodella sellaisten tietojenkäsittelymenetelmien jatkuvuuden suojan pidentämisellä, jotka on 
luotu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tähänastisen unionin oikeuden vaatimusten 
mukaisesti.

Tarkistus 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [kahden vuoden kuluttua 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
alkaen].

Sitä sovelletaan [kahden vuoden kuluttua 
1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
alkaen] rajoittamatta kuitenkaan ennen 
kyseistä päivää lainmukaisesti käsiteltyjen 
henkilötietojen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 (uusi)

Komission teksti

-

Tarkistus
Katso liite X jäljempänä.



PE506.173v03-00 114/116 AM\929832FI.doc

FI

Henkilötietoja ei ole käsitelty 
muita kuin niitä tarkoituksia 

varten, joita varten ne kerättiin

Henkilötietoja ei ole käsitelty
muita kuin niitä tarkoituksia 

varten, joita varten ne kerättiin

Liite X – 13 a artiklassa (uusi) mainittujen yksityiskohtien esittely
1. Ottaen huomioon 6 kohdassa mainitut mittasuhteet yksityiskohdat olisi esitettävä 
seuraavasti:

Henkilötietoja ei ole kerätty
suurempia määriä kuin on 
välttämätöntä käsittelyn 

jokaisen tarkoituksen 
toteuttamiseksi

Henkilötietoja ei ole säilytetty
suurempia määriä kuin on 
välttämätöntä käsittelyn 

jokaisen tarkoituksen 
toteuttamiseksi

Henkilötietoja ei ole levitetty
muille kuin julkisille 

kolmansille osapuolille muita 
kuin niitä tarkoituksia varten, 

joita varten ne kerättiin

Henkilötietoja ei ole myyty

Henkilötietoja ei ole säilytetty 
kryptaamattomassa muodossa

KUVAKE PERUSTIEDOT TÄYTETTY



AM\929832FI.doc 115/116 PE506.173v03-00

FI

2) Seuraavat sanat kohdan 1 taulukon ”PERUSTIEDOT” toisen sarakkeen riveillä on 
lihavoitava:

a) sana ”kerätty” toisen sarakkeen ensimmäisellä rivillä;
b) sana ”säilytetty” toisen sarakkeen toisella rivillä;
c) sana ”käsitelty” toisen sarakkeen kolmannella rivillä;
d) sana ”levitetty” toisen sarakkeen neljännellä rivillä;
e) sana ”myyty” toisen sarakkeen viidennellä rivillä;
f) sana ”kryptaamattomassa” toisen sarakkeen kuudennella rivillä.

3) Ottaen huomioon yksityiskohdat, joihin viitataan 6 kohdassa, 1 kohdan taulukon 
kolmannen sarakkeen, jonka otsikko on ”TÄYTETTY”, rivit on täytettävä toisella seuraavista 
kahdesta graafisesta muodosta 4 kohdassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti:

a)

b)

4) 

a) Jos henkilötietoja ei kerätä suurempia määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn jokaisen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen ensimmäisellä rivillä 
on oltava 3 kohdan a alakohdan mukainen graafinen muoto.
b) Jos henkilötietoja kerätään suurempia määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn jokaisen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen ensimmäisellä rivillä 
on oltava 3 kohdan b alakohdan mukainen graafinen muoto.
c) Jos henkilötietoja ei säilytetä suurempia määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn jokaisen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen toisella rivillä on 
oltava 3 kohdan a alakohdan mukainen graafinen muoto.
d) Jos henkilötietoja säilytetään suurempia määriä kuin on välttämätöntä käsittelyn jokaisen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen toisella rivillä on 
oltava 3 kohdan b alakohdan mukainen graafinen muoto.
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e) Jos henkilötietoja ei käsitellä muita kuin niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin, 
1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen kolmannella rivillä on oltava 3 kohdan a alakohdan 
mukainen graafinen muoto.
f) Jos henkilötietoja käsitellään muita kuin niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin, 
1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen kolmannella rivillä on oltava 3 kohdan b alakohdan 
mukainen graafinen muoto.
g) Jos henkilötietoja ei levitetä muille kuin kolmansille osapuolille muita kuin niitä 
tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen 
neljännellä rivillä on oltava 3 kohdan a alakohdan mukainen graafinen muoto.
h) Jos henkilötietoja levitetään muille kuin julkisille kolmansille osapuolille muita kuin niitä 
tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen 
neljännellä rivillä on oltava 3 kohdan b alakohdan mukainen graafinen muoto.
i) Jos henkilötietoja ei myydä, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen viidennellä rivillä on 
oltava 3 kohdan a alakohdan mukainen graafinen muoto.
j) Jos henkilötietoja myydään, 1 kohdan taulukon kolmannen sarakkeen viidennellä rivillä on 
oltava 3 kohdan b alakohdan mukainen graafinen muoto.
k) Jos henkilötietoja ei säilytetä kryptaamattomassa muodossa, 1 kohdan taulukon 
kolmannen sarakkeen kuudennella rivillä on oltava graafinen muoto, johon viitataan 3 kohdan 
a alakohdassa.
l) Jos henkilötietoja säilytetään kryptaamattomassa muodossa, 1 kohdan taulukon 
kolmannen sarakkeen kuudennella rivillä on oltava 3 kohdan b alakohdan mukainen graafinen 
muoto.

5) Edellä 1 kohdan graafisten muotojen Pantone-viitevärit ovat Black Pantone nro 7547 ja 
Red Pantone nro 485. 3 kohdan a alakohdan graafisen muodon viiteväri on Green Pantone nro 
370. 3 kohdan b alakohdan graafisen muodon viiteväri on Red Pantone nro 485.
6) Seuraavassa piirroksessa esitettyjä mittasuhteita on noudatettava, vaikka taulukkoa 
pienennettäisiin tai suurennettaisiin:

Or. en


