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Tarkistus 430
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laissa määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 1 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta ei saa rajoittaa kokonaisten tietojenkäsittelyn ryhmien 
osalta. Tätä oikeutta voidaan perustellusti rajoittaa vain yksittäisissä tapauksissa.

Tarkistus 431
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laissa määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 1 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamisalaan.

2. Jäsenvaltiot voivat laissa määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 1 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamisalaan. 
Näitä poikkeuksia ei kuitenkaan sovelleta 
yleisesti vaan ainoastaan erityisissä 
olosuhteissa, ja niihin on liitettävä 
perusteltu selitys. Rekisterinpitäjä on 
vastuussa näistä yksittäisistä, 
perustelluista arvioista.

Or. en
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Tarkistus 432
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia 
rajoitetusti siten, että kussakin 
rajoittavassa erityistoimessa noudatetaan 
täysimääräisesti tiedonsaantioikeutta. 
Edellä 1 kohdassa vahvistettuja 
poikkeuksia ei sovelleta yleisesti vaan 
ainoastaan erityistapauksissa, ja niihin on 
liitettävä perusteltu selitys.

Or. en

Tarkistus 433
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on arvioitava 
yksilöllisesti, käytännössä ja perustellusti 
tutkimalla jokaisen tapauksen osalta, 
koskeeko sitä osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen 1 tai 2 kohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 434
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että rekisterinpitäjä ilmoittaa 
rekisteröidylle kirjallisesti, jos tietojen 
antamisesta kieltäydytään tai tietojen 
antamista rajoitetaan, kieltäytymisen syistä 
sekä mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. Tiedot päätöksen 
perusteena olevista seikoista tai 
oikeudellisista syistä voidaan jättää pois, 
jos tietojen ilmoittaminen vaarantaisi 
1 kohdassa ilmoitetun tarkoituksen.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että rekisterinpitäjä ilmoittaa viipymättä 
rekisteröidylle kirjallisesti, jos tietojen 
antamisesta kieltäydytään tai tietojen 
antamista rajoitetaan, kieltäytymisen syistä 
sekä mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. Tiedot päätöksen 
perusteena olevista seikoista tai 
oikeudellisista syistä voidaan jättää pois, 
jos tietojen ilmoittaminen vaarantaisi 
1 kohdassa ilmoitetun tarkoituksen.

Or. en

Tarkistus 435
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että rekisterinpitäjä ilmoittaa 
rekisteröidylle kirjallisesti, jos tietojen 
antamisesta kieltäydytään tai tietojen 
antamista rajoitetaan, kieltäytymisen syistä 
sekä mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. Tiedot päätöksen 
perusteena olevista seikoista tai 
oikeudellisista syistä voidaan jättää pois, 
jos tietojen ilmoittaminen vaarantaisi 
1 kohdassa ilmoitetun tarkoituksen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että rekisterinpitäjä ilmoittaa 
rekisteröidylle kirjallisesti, jos tietojen 
antamisesta kieltäydytään tai tietojen 
antamista rajoitetaan, kieltäytymisen syistä 
sekä mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. Tiedot päätöksen 
perusteena olevista seikoista tai 
oikeudellisista syistä voidaan jättää pois, 
jos tietojen ilmoittaminen vaarantaisi 
1 kohdassa ilmoitetun tarkoituksen.

Or. en
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Tarkistus 436
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä merkitsee muistiin ne 
perusteet, joiden nojalla päätöksen pohjana 
olevia seikkoja tai oikeudellisia syitä ei 
ilmoiteta rekisteröidylle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä merkitsee 
tapauskohtaisesti muistiin ne perusteet, 
joiden nojalla päätöksen pohjana olevien 
seikkojen tai oikeudellisten syiden 
ilmoittamista rekisteröidylle rajoitetaan. 
Jos rekisteröity tekee asiasta valituksen, 
nämä tiedot on toimitettava kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Or. pt

Tarkistus 437
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää erityisesti
13 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa
valvontaviranomaista tarkistamaan 
käsittelyn lainmukaisuus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää 12 ja
13 artiklassa vahvistetun rajoissa
valvontaviranomaista tarkistamaan 
käsittelyn lainmukaisuus.

Or. de

Tarkistus 438
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää erityisesti 
13 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
valvontaviranomaista tarkistamaan 
käsittelyn lainmukaisuus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää milloin 
tahansa erityisesti 13 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa 
valvontaviranomaista tarkistamaan 
käsittelyn lainmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 439
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
oikeudesta pyytää valvontaviranomaista 
toimimaan 1 kohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidyn
pyynnöstä rekisteröidylle oikeudesta 
pyytää valvontaviranomaista toimimaan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 440
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
oikeudesta pyytää valvontaviranomaista 
toimimaan 1 kohdan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 441
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun rekisteröity käyttää 1 kohdassa 
tarkoitettua oikeuttaan, 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
rekisteröidylle ainakin kaikkien 
tarpeellisten tarkistusten suorittamisesta 
sekä siitä, onko kyseessä oleva käsittely 
lainmukainen.

3. Kun rekisteröity käyttää 1 kohdassa 
tarkoitettua oikeuttaan, 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
rekisteröidylle ainakin kaikkien 
tarpeellisten tarkistusten suorittamisesta 
sekä siitä, onko kyseessä oleva käsittely 
lainmukainen. Valvontaviranomaisen on 
myös tiedotettava rekisteröidylle 
edellytyksistä, jotka koskevat hänen 
oikeuttaan käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 442
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
oikaisemaan rekisteröityä koskevat 
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä 
on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot 
täydennettyä, erityisesti oikaisun avulla.

Or. de

Tarkistus 443
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot tai 
täydentämään puutteellisia henkilötietoja. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset 
tai puutteelliset henkilötiedot korjattua tai
täydennettyä, erityisesti oikaisun tai 
täydennyksen avulla.

Or. en

Tarkistus 444
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla. Rekisterinpitäjä 
ei voi kieltäytyä oikaisupyynnöstä, jos 
siinä esitetyt henkilötiedot ovat asiallisesti 
oikein.

Or. en

Tarkistus 445
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos rekisterinpitäjä kieltäytyy oikaisemasta 
tai täydentämästä henkilötietoja, tämän 
kieltäytymisen tarpeellisuuteen ja 
oikeasuhteisuuteen liittyvä todistustaakka 
on rekisterinpitäjällä.

Or. en

Tarkistus 446
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen oikaisemisesta 
kieltäydytään, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi aina taattava oikeus henkilötietojen oikaisuun. On myös vaikea ymmärtää, miksi 
lainvalvontaviranomaiset haluaisivat säilyttää virheellisiä tietoja.

Tarkistus 447
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen oikaisemisesta 
kieltäydytään, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. 

versioon.)

Or. pt

Tarkistus 448
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen oikaisemisesta 
kieltäydytään, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
voiko rekisteröity vaatia näitä oikeuksia 
suoraan rekisterinpitäjältä vai 
toimivaltaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen välityksellä.

3. Jos rekisteröity käyttää oikeuksiaan 
suoraan rekisterinpitäjään nähden ja 
tämä epää oikaisun tai täydennyksen, 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen oikaisemisesta 
kieltäydytään, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Or. de

Perustelu

Määrittely olisi jätettävä jäsenvaltioille.

Tarkistus 449
Carlos Coelho
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa näiden tietojen 
vastaanottajille 1 kohdan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista.

Or. pt

Tarkistus 450
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
tehdystä oikaisusta jokaiselle 
vastaanottajalle, jolle tiedot on luovutettu, 
ellei ilmoittaminen ole mahdotonta.

Or. en

Tarkistus 451
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin 
4 artiklan a–e alakohdan ja 7 ja 8 artiklan 
nojalla annettuja säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin 4, 6, 7 
ja 8 artiklan nojalla annettuja säännöksiä.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus laajentaa soveltamisalaa ja vahvistaa yksilön oikeuksia.

Tarkistus 452
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin 
4 artiklan a–e alakohdan ja 7 ja 8 artiklan 
nojalla annettuja säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja olemaan 
edelleen levittämättä näitä tietoja, jos 
tietojen käsittely ei vastaa tämän direktiivin 
4 artiklan a–e alakohdan ja 7 ja 8 artiklan 
nojalla annettuja säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 453
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin 
4 artiklan a–e alakohdan ja 7 ja 8 artiklan 
nojalla annettuja säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja olemaan 
käsittelemättä näitä tietoja, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin 
4 artiklan a–e alakohdan ja 7 ja 8 artiklan 
nojalla annettuja säännöksiä. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet, myös tekniset 
toimenpiteet, jotta asiasta ilmoitetaan 
kolmansille osapuolille.
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Or. en

Tarkistus 454
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on poistettava tiedot 
viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
voiko rekisteröity vaatia näitä oikeuksia 
suoraan rekisterinpitäjältä vai 
toimivaltaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen välityksellä.

Jos rekisteröity käyttää oikeuksiaan 
suoraan rekisterinpitäjään nähden ja 
tämä epää oikaisun tai täydennyksen, 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen oikaisemisesta 
kieltäydytään, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Or. de

Tarkistus 455
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot, jos

3. Jos henkilötiedot on tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti poistettava, 
tietojen lukitseminen riittää, jos

Or. de
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Tarkistus 456
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot, jos

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot ja rajoitettava 
henkilötietojen käsittelyä, jos

Or. en

Perustelu

Tiedot on merkittävä, koska tietoja voidaan edelleen käsitellä rajallisiin tarkoituksiin. Näissä 
tapauksissa henkilötiedot on selvästi kiistettävä.

Tarkistus 457
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot, jos

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot ja rajoitettava 
mahdollisimman pitkälle henkilötietojen 
käyttöä, jos

Or. en

Tarkistus 458
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot, jos

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
rajoitettava henkilötietojen käsittelyä, jos
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Or. en

Tarkistus 459
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on 
merkittävä henkilötiedot, jos

3. Henkilötietojen poistamisen sijasta 
rekisterinpitäjän on rajoitettava niiden 
käsittelyä niin, että niihin ei ole 
normaalia pääsyä eikä niihin sovelleta 
rekisterinpitäjän käsittelytoimia eikä niitä 
enää voi muuttaa, jos

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen mietintöluonnoksen mukauttamiseksi tietosuoja-asetukseen.

Tarkistus 460
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tässä kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja voidaan säilyttämistä 
lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan, 
kun se on tarpeellista todistelua varten tai 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 461
Salvatore Iacolino
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) henkilötiedot on säilytettävä todistelua 
varten;

(b) henkilötiedot on säilytettävä todistelua 
varten tai rikosten torjumista tai 
selvittämistä varten;

Or. it

Perustelu

On punnittava toisaalta tarvetta suojella rekisteröidyn etuja ja toisaalta yleistä etua ylläpitää 
turvallisuutta ja suojella laillista taloutta.

Tarkistus 462
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) henkilötietojen käsittelyä on 
rajoitettu tämän kohdan nojalla, jolloin 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle, ennen kuin rajoitus 
poistetaan;

Or. en

Tarkistus 463
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rekisteröity vastustaa tietojen 
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden 
käytön rajoittamista.

(c) poistaminen vaikuttaisi kielteisesti 
asianomaisen henkilön oikeutettuihin 
etuihin, tai rekisteröity vastustaa tietojen 
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden 
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käytön rajoittamista.

Or. de

Tarkistus 464
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lakisääteinen dokumentointi- tai 
säilytysvelvoite estää poistamisen; tällöin 
tietoja on käsiteltävä lakisääteisten 
dokumentointi- tai säilyttämisvelvoitteiden 
mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 465
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) jos ne on säilytetty vain tietojen 
tallentamista tai tietosuojan seurantaa 
varten;

Or. de

Tarkistus 466
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c c) poistaminen on teknisesti 
suhteettoman vaikeaa esimerkiksi 
erityisen tallennustavan vuoksi.

Or. de

Tarkistus 467
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lukittuja tietoja voidaan käyttää vain 
tarkoitukseen, joiden osalta poistamista ei 
ole tehty. Niitä voidaan käyttää myös, jos 
se on välttämätöntä puuttuvien todisteiden 
hankkimiseksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, millaisia oikeusvaikutuksia lukitsemisella on oltava.

Tarkistus 468
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja voidaan säilyttämistä 
lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan, 
kun se on tarpeellista todistelua varten tai 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojelemiseksi.
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Or. en

Tarkistus 469
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin 3 kohdassa 
tarkoitettuja henkilötietoja voidaan 
käsitellä vain todistelua varten. 
Kiistettyjen henkilötietojen käsittely 
todistelua varten on sallittua vain sillä 
ehdolla, että tiedot pidetään merkittyinä 
niin kauan kuin niiden paikkansapitävyys 
on kiistetty.

Or. en

Tarkistus 470
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos henkilötiedot on merkitty ja 
niiden käsittelyä on rajoitettu 3 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle, ennen kuin rekisteröidyn 
henkilötietojen merkintä ja käsittelyä 
koskeva rajoitus poistetaan.

Or. en

Tarkistus 471
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos henkilötietojen käsittelyä on 
rajoitettu 3 kohdan nojalla, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle, ennen kuin rajoitus 
poistetaan.

Or. en

Tarkistus 472
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen poistamisesta 
kieltäydytään tai jos tiedot merkitään, 
kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 473
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen poistamisesta 
kieltäydytään tai jos tiedot merkitään, 

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen poistamisesta 
kieltäydytään tai jos tietoja rajoitetaan, 
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kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 474
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa näiden tietojen 
vastaanottajille 1 kohdan mukaisesti 
tehdyistä poistoista.

Or. pt

Tarkistus 475
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa mekanismit, 
joiden avulla voidaan varmistaa, että 
henkilötietojen poistamista ja/tai niiden 
säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllistä 
tarkistamista varten asetettuja 
määräaikoja noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 476
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
tehdyistä poistoista ja merkinnöistä
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tiedot on 
luovutettu.

Or. en

Tarkistus 477
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
käsittelyn rajoittamisesta ja poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tiedot on 
luovutettu, ellei ilmoittaminen ole 
mahdotonta.

Or. en

Tarkistus 478
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tietojen vastaanottajien oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 15 ja 16 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
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siirretty, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa. Rekisterinpitäjän on tiedotettava 
rekisteröidylle näistä kolmansista 
osapuolista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan tietosuoja-asetuksen säännöksiin.

Tarkistus 479
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 11–
16 artiklassa tarkoitetut rekisteröidylle 
ilmoittamista, tiedonsaantia, tietojen 
oikaisemista ja poistamista sekä käsittelyn 
rajoittamista koskevat oikeudet pannaan 
täytäntöön oikeudenkäyntiä koskevien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, jos 
henkilötiedot sisältyvät rikostutkinnan ja -
oikeudenkäynnin yhteydessä käsiteltyyn 
tuomioistuimen päätökseen tai päätöksen 
antamista koskevaan merkintään.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 11–
16 artiklassa tarkoitettu rekisteröidylle 
ilmoittaminen, tiedonsaanti, tietojen
oikaiseminen ja poistaminen tai niiden 
lukitseminen toteutetaan yksittäisten 
valtioiden prosessioikeuden mukaisesti, 
jos henkilötiedot sisältyvät oikeuden 
päätöksen antamisen yhteydessä 
käsiteltyyn tuomioistuimen päätökseen tai 
oikeuden asiakirjaan.

Or. de

Perustelu

Artiklaa olisi laajennettava käsittämään kaikki tuomioistuimet pelkkien rikosoikeudenkäyntien 
asemesta.

Tarkistus 480
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä hyväksyy 
toimintamenetelmät ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tämän direktiivin nojalla annettuja 
säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä hyväksyy 
toimintamenetelmät ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi ja
voidakseen osoittaa jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan tämän direktiivin 
nojalla annettuja säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 481
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarvittaessa lasten henkilötietojen 
käsittelyä koskevien erityisten takeiden 
laatiminen ja täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 482
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden tehokkuus tarkistetaan. 
Tarkistamisen suorittavat riippumattomat 
sisäiset tai ulkoiset tarkastajat, mikäli se 
on oikeasuhteista.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

18 artiklan 3 kohta poistettiin sitä korvaamatta, koska muutoin uhkana on tarkistamista 
koskeva kaaos. Tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisen pitäisi riittää tietosuojan 
varmistamiseen. Muut ulkoiset tai sisäiset tarkastajat eivät ole tarpeen, vaan ne pikemminkin 
sekoittavat asiaa.

Tarkistus 483
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
rekisterinpitäjän on toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt siten, että 
käsittely vastaa tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten vaatimuksia ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
rekisterinpitäjän on toteutettava sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt siten, että käsittely vastaa tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
vaatimuksia ja varmistaa rekisteröidyn 
oikeuksien suojelun.

Or. en

Tarkistus 484
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
rekisterinpitäjän on toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt siten, että 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että uusin 
tekniikka huomioon ottaen rekisterinpitäjän 
on toteutettava sekä käsittelykeinojen 
määrittämisen että itse käsittelyn 
yhteydessä asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 



AM\929834FI.doc 27/132 PE506.128v02-00

FI

käsittely vastaa tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten vaatimuksia ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun.

siten, että käsittely vastaa tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten vaatimuksia 
ja varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun. Tähän sisältyvät

a) tekniset toimenpiteet, jotka liittyvät 
tuotteen tai palvelun tekniseen 
suunnitteluun ja järjestelmään; sekä
b) organisatoriset toimenpiteet, jotka 
liittyvät rekisterinpitäjän 
toimintasuunnitelmiin.

Or. en

Tarkistus 485
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
rekisterinpitäjän on toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt siten, että 
käsittely vastaa tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten vaatimuksia ja 
varmistaa rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
rekisterinpitäjän on toteutettava sekä 
käsittelyn tarkoituksen ja 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt siten, että käsittely vastaa tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
vaatimuksia ja varmistaa rekisteröidyn 
oikeuksien suojelun. Jos rekisterinpitäjä 
on tehnyt 25 a artiklan mukaisen 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin, sen tulokset on 
otettava huomioon näiden toimenpiteiden 
ja menettelyjen kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 486
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn kunkin erityisen
tarkoituksen kannalta.

Or. en

Tarkistus 487
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
käsittelyn tarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin 
on välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Tämä varmistetaan 
käyttämällä tarvittaessa teknisiä ja/tai 
organisatorisia toimenpiteitä. Näiden 
keinojen avulla on varmistettava etenkin 
se, että henkilötietoja oletusarvoisesti ei 
saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

Or. en

Tarkistus 488
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta, ja että tietoja ei erikseen kerätä 
eikä säilytetä suurempia määriä eikä 
kauemmin kuin on välttämätöntä 
kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi.
Näiden keinojen avulla on varmistettava 
etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta 
rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

Or. en

Tarkistus 489
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta, ja että niitä säilytetään vain niin 
kauan kuin toimivaltainen 
tutkintaviranomainen katsoo olevan 
tarpeen. 

Or. en

Tarkistus 490
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että tietoja ei 
kerätä eikä säilytetä suurempia määriä 
eikä kauemmin kuin on välttämätöntä 
kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi. 
Näiden keinojen avulla varmistetaan, että 
henkilötietojen saanti on rajoitettu. 

Or. en

Tarkistus 491
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Yhteiset rekisterinpitäjät

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot yhdessä muiden rekisterinpitäjien 
kanssa, näiden yhteisten rekisterinpitäjien 
on keskinäisellä järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten 
noudattamisessa, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, 
joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Or. de

Perustelu

20 artikla heikentää tietosuojan tasoa, ja sen vuoksi se poistetaan korvaamatta sitä 
mitenkään. Käsittelystä yhdessä vastaaville tahoille on edelleen annettava mahdollisuus 
päättää, tekevätkö ne keskenään vastuun jakamista koskevan sopimuksen. Ulkoisen suhteen 
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osalta yhteinen vastuu on säilytettävä, mikä hyödyttää asianomaista.

Tarkistus 492
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot yhdessä muiden rekisterinpitäjien 
kanssa, näiden yhteisten rekisterinpitäjien 
on keskinäisellä järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten noudattamisessa, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot yhdessä muiden rekisterinpitäjien 
kanssa, näiden yhteisten rekisterinpitäjien 
on kirjallisella järjestelyllä tai 
oikeudellisella asiakirjalla määritettävä 
kunkin vastuualue tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten noudattamisessa, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 493
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot yhdessä muiden rekisterinpitäjien 
kanssa, näiden yhteisten rekisterinpitäjien 
on keskinäisellä järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten noudattamisessa, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot yhdessä muiden rekisterinpitäjien 
kanssa, näiden yhteisten rekisterinpitäjien 
on sitovalla kirjallisella keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten noudattamisessa, erityisesti 
niiden menettelyjen ja mekanismien osalta, 
joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
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oikeuksiaan.

Or. pt

Tarkistus 494
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 
suhteessa kuhunkin yhteiseen 
rekisterinpitäjään ja kutakin yhteistä 
rekisterinpitäjää vastaan. 

Or. en

Tarkistus 495
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietojen käsittelyyn osallistuvien 
rekisterinpitäjien on oltava 3 artiklassa 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia.

Or. pt

Tarkistus 496
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta



AM\929834FI.doc 33/132 PE506.128v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan siten, että käsittely täyttää 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että

a) 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
tekniset ja organisatoriset toimet 
toteutetaan,
b) käsittely täyttää myös muutoin tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset ja varmistaa rekisteröidyn 
oikeuksien suojelun, sekä
c) se ottaa huomioon rekisterinpitäjän 
ohjeet.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan tarkistaminen perustuu puitepäätökseen 2008/977/YOS, josta poikkeamiseen 
ei ole mitään ilmeistä syytä.

Tarkistus 497
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan siten, että käsittely täyttää 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan siten, että käsittely täyttää 
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tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun, 
erityisesti suoritettavaa käsittelyä 
koskevien teknisten turvatoimien ja 
organisatoristen toimien osalta, ja 
varmistettava kyseisten toimenpiteiden 
noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tarkistus 498
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan siten, että käsittely täyttää 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan siten, että käsittely täyttää 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun. 
Rekisterinpitäjän vastuulla on varmistaa, 
että näitä edellytyksiä noudatetaan.

Or. pt

Tarkistus 499
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla, joka sitoo käsittelijän 
rekisterinpitäjään ja jossa erityisesti
säädetään, että henkilötietojen käsittelijä 
toimii ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden 
mukaisesti, etenkin jos käsiteltäviä 
henkilötietoja ei saa siirtää.

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla tai kirjallisella sopimuksella, 
jossa säädetään, että henkilötietojen 
käsittelijä toimii ainoastaan 
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan tarkistaminen perustuu puitepäätökseen 2008/977/YOS, josta poikkeamiseen 
ei ole mitään ilmeistä syytä.

Tarkistus 500
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla, joka sitoo käsittelijän 
rekisterinpitäjään ja jossa erityisesti 
säädetään, että henkilötietojen käsittelijä 
toimii ainoastaan rekisterinpitäjän
ohjeiden mukaisesti, etenkin jos 
käsiteltäviä henkilötietoja ei saa siirtää.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla, joka sitoo käsittelijän 
rekisterinpitäjään ja jossa erityisesti 
säädetään, että henkilötietojen käsittelijä

a) toimii ainoastaan rekisterinpitäjien
ohjeiden mukaisesti;

b) ottaa palvelukseen ainoastaan sellaista 
henkilöstöä, joka on sitoutunut 
noudattamaan salassapitovelvollisuutta 
tai jota koskee lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus;
c) toteuttaa kaikki 28 artiklassa vaaditut 
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toimenpiteet;
d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta 
rekisterinpitäjän hyväksynnän saatuaan 
ja ilmoittaa siksi rekisterinpitäjälle 
aikomuksestaan käyttää toista 
henkilötietojen käsittelijää riittävän 
ajoissa, jotta rekisterinpitäjällä on 
mahdollisuus esittää vastalauseensa;
e) käsittelytoimen luonteen salliessa 
hyväksyy yhdessä rekisterinpitäjän kanssa 
tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
vaatimukset, jotta voidaan täyttää 
rekisterinpitäjän velvollisuus vastata 
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä;
f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, 
että 28–32 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia noudatetaan;
g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;
h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen 
varmistamista varten;
i) ottaa huomioon sisäänrakennetun ja 
oletusarvoisen tietosuojan periaatteen.

Or. en

Tarkistus 501
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
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käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla, joka sitoo käsittelijän 
rekisterinpitäjään ja jossa erityisesti 
säädetään, että henkilötietojen käsittelijä 
toimii ainoastaan rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti, etenkin jos 
käsiteltäviä henkilötietoja ei saa siirtää.

käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla, joka sitoo käsittelijän 
rekisterinpitäjään. Tällaisissa asiakirjoissa 
on erityisesti säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijä

a) toimii ainoastaan rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti;
b) ottaa palvelukseen ainoastaan sellaista 
henkilöstöä, jota koskee lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus;
c) toteuttaa kaikki vaaditut toimenpiteet 
27 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
säännösten noudattamiseksi;
d) käyttää toisen henkilötietojen 
käsittelijän palveluksia vasta 
rekisterinpitäjän ennakkohyväksynnän 
saatuaan;
e) käsittelytoimen luonteen salliessa laatii 
yhdessä rekisterinpitäjän kanssa 
tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
vaatimukset, jotta voidaan täyttää 
rekisterinpitäjän velvollisuus vastata 
pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa 
säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä;
f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, 
että 27–32 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjä säännöksiä noudatetaan;
g) luovuttaa käsittelyn päätyttyä kaikki 
tulokset rekisterinpitäjälle eikä enää 
muutoin käsittele kyseisiä henkilötietoja;
h) toimittaa rekisterinpitäjälle ja 
valvontaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien noudattamisen valvontaa 
varten;
i) ottaa huomioon sisäänrakennetun ja 
oletusarvoisen tietosuojan periaatteen.

Or. en



PE506.128v02-00 38/132 AM\929834FI.doc

FI

Tarkistus 502
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on voitava osoittaa 
noudattavansa 2 kohdassa tarkoitettuja 
velvollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 503
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on tallennettava kirjallisesti 
2 kohdassa tarkoitetut rekisterinpitäjän 
antamat ohjeet ja henkilötietojen 
käsittelijän velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 504
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä ja käsittelijään on 

Poistetaan.
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sovellettava 20 artiklassa vahvistettuja, 
yhteisiä rekisterinpitäjiä koskevia 
sääntöjä.

Or. pt

Tarkistus 505
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä ja käsittelijään on 
sovellettava 20 artiklassa vahvistettuja, 
yhteisiä rekisterinpitäjiä koskevia 
sääntöjä.

3. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
henkilötietoja ilman rekisterinpitäjän 
ohjeita tai niiden vastaisella tavalla ilman, 
että on olemassa vastaava oikeudellinen 
velvoite, henkilötietojen käsittelijä vastaa 
käsittelystä samalla tavoin kuin 
rekisterinpitäjä.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seuraus 20 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 506
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee 
muita kuin rekisterinpitäjän määräämiä 
henkilötietoja, käsittelijää on pidettävä 
kyseisen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä 
ja käsittelijään on sovellettava 20 artiklassa 
vahvistettuja, yhteisiä rekisterinpitäjiä 
koskevia sääntöjä.

3. Jos henkilötietojen käsittelijä saa 
rekisterinpitäjältä määräykset tehdä 
tiettyjä henkilötietoja koskevia 
riippumattomia päätöksiä, käsittelijää on 
pidettävä kyseisen käsittelyn osalta 
rekisterinpitäjänä ja käsittelijään on 
sovellettava 20 artiklassa vahvistettuja, 
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yhteisiä rekisterinpitäjiä koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 507
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijä tai kukaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä tietoja muuten kuin 
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti tai jos 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
niin vaaditaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijä tai kukaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä tietoja muuten kuin 
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti tai jos 
siihen on oikeudellinen velvoite.

Or. de

Tarkistus 508
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijä tai kukaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä tietoja muuten kuin 
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti tai jos 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
niin vaaditaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittelijä tai kukaan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, 
jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa 
käsitellä tietoja muuten kuin 
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti tai jos 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
niin vaaditaan, ja on noudatettava 
salassapitovelvollisuutta.

Or. pt
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Tarkistus 509
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos henkilötietojen käsittelijä määrittää 
nyt tai myöhemmin henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, keinot tai 
menetelmät tai jos käsittelijä ei toimi 
yksinomaan määräysten mukaisesti, 
käsittelijän katsotaan olevan 20 artiklan 
mukainen yhteinen rekisterinpitäjä.

Or. en

Tarkistus 510
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Jos henkilötietojen käsittelijä määrittää 
nyt tai myöhemmin henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, keinot tai 
menetelmät tai jos käsittelijä ei toimi 
yksinomaan rekisterinpitäjän määräysten 
mukaisesti, käsittelijän katsotaan olevan 
20 artiklan mukainen yhteinen 
rekisterinpitäjä.

Or. en

Tarkistus 511
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Asiakirjat

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on säilytettävä 
asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelyjärjestelmistä 
ja menettelyistä.
2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:
a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän nimi ja yhteystiedot;
b) käsittelyn tarkoitukset;
c) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät;
d) tiedot henkilötietojen siirtämisestä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä 
kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on 
kyseessä.
3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on pyydettäessä esitettävä 
asiakirjat valvontaviranomaiselle.

Or. de

Tarkistus 512
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisen rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on säilytettävä asiakirjat 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisen rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on säilytettävä yksityiskohtaiset 



AM\929834FI.doc 43/132 PE506.128v02-00

FI

kaikista vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelyjärjestelmistä ja 
menettelyistä.

asiakirjat kaikista vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelyjärjestelmistä ja 
menettelyistä.

Or. en

Tarkistus 513
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän nimi ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja sen 
tietosuojavastaavan sekä yhteisen 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän nimi ja yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 514
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) yhteisten rekisterinpitäjien välinen 
sitova kirjallinen sopimus; luettelo 
henkilötietojen käsittelijöistä ja niiden 
toteuttamista toimista;

Or. pt

Tarkistus 515
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai 
ryhmistä sekä käsitellyistä tiedoista tai 
tietoryhmistä;

Or. pt

Tarkistus 516
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) kuvaus 10 artiklan mukaisista 
rekisteröidyn oikeuksien käyttöä 
koskevista sisäisistä säännöistä.

Or. pt

Tarkistus 517
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot henkilötietojen siirtämisestä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä 
kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on 
kyseessä.

d) tiedot henkilötietojen siirtämisestä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä 
kolmannen maan pyynnön esittänyt 
toimivaltainen viranomainen tai 
kansainvälinen järjestö on kyseessä, ja 
tietojen siirtämisen oikeudellisesta 
perustasta;

Or. en
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Tarkistus 518
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) eri tietoryhmien poistamisen 
määräajat;

Or. en

Tarkistus 519
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
toimien kuvaus.

Or. en

Tarkistus 520
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Asiakirjat

1. Kaikki henkilötietojen siirrot on 
kirjattava tai dokumentoitava 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 
varmentamista, omaehtoista valvontaa 
sekä asianmukaisen tietojen eheyden ja 
tietoturvallisuuden varmistamista varten.
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2. Pöytäkirjat tai dokumentit annetaan 
pyynnöstä valvontaviranomaisen 
saataville. Valvontaviranomainen saa 
käyttää näitä tietoja vain tietojenkäsittelyn 
lainmukaisuuden tarkistamiseen sekä 
tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus perustuu puitepäätöksen 2008/977/YOS 10 artiklaan.

Tarkistus 521
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Kirjaaminen
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja 
pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot.
2. Tietoja saa käyttää ainoastaan 
henkilötietojen käsittelyn 
lainmukaisuuden tarkistamiseen, 
omaehtoiseen valvontaan sekä tietojen 
eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseen.

Or. de
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Tarkistus 522
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja 
pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja 
pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot ja 
näiden tietojen vastaanottajien 
henkilöllisyys. 

Or. en

Tarkistus 523
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja 
pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kaikista käsittelytoimista pidetään kirjaa. 
Tietojen hakemisen ja luovuttamisen osalta 
on erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
henkilötietoja pyytäneen tai saaneen 
henkilön tiedot ja näiden tietojen 
vastaanottajan henkilöllisyys.

Or. pt
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Tarkistus 524
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen,
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja 
pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
henkilötietoja pyytäneen tai saaneen 
henkilön tiedot.

Or. en

Tarkistus 525
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen 
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja 
pyytäneen tai saaneen henkilön tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ainakin seuraavista käsittelytoimista 
pidetään kirjaa: tietojen kerääminen, 
muuttaminen, hakeminen, luovuttaminen, 
yhdistäminen tai poistaminen. Tietojen 
hakemisen ja luovuttamisen osalta on 
erityisesti kirjattava muistiin toimen
tarkoitus, päivämäärä ja aika sekä 
henkilötietoja pyytäneen tai saaneen 
henkilön tiedot.

Or. en

Tarkistus 526
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on pyydettäessä esitettävä 
tiedot valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 527
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietoja saa käyttää ainoastaan
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden 
tarkistamiseen, omaehtoiseen valvontaan 
sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseen.

2. Tietoja saa käyttää ainoastaan 
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden 
tarkistamiseen, omaehtoiseen valvontaan 
sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseen tai tietosuojavastaavan tai 
tietosuojaviranomaisen suorittamia 
tarkastuksia varten.

Or. pt

Tarkistus 528
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tietoja on analysoitava säännöllisesti 
hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti 
väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Or. pt
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Tarkistus 529
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on pyynnöstä tehtävä 
yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa 
sen tehtävien suorittamiseksi, erityisesti 
antamalla kaikki tiedot, joita 
valvontaviranomainen tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen.

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on pyynnöstä toimittava 
yhdessä valvontaviranomaisten kanssa 
niiden tehtävien suorittamiseksi tämän 
direktiivin VI luvun 2 jakson mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 530
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
säädösehdotuksista, joissa edellytetään 
sellaista henkilötietojen käsittelyä, johon 
liittyy kansalaisten oikeuksien ja 
vapauksien kannalta vakavia riskejä sen 
luonteen, laajuuden tai tarkoitusten 
vuoksi, on tehtävä ehdotetun toimen 
henkilötietosuojalle aiheuttamien 
vaikutusten arviointi.
Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus ehdotetuista 
käsittelytoimista, arvio niihin 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta liittyvistä riskeistä, toimet joiden 
avulla riskeihin on tarkoitus puuttua, 
sekä takeet, suojatoimenpiteet ja 
menettelyt, joilla varmistetaan 
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henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että 
tämän direktiivin nojalla annettuja 
säännöksiä on noudatettu, ottaen 
huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut 
odotukset.

Or. nl

Perustelu

Lainvalvontaviranomaisen toteuttaman tietojen käsittelyn vaikutusten arviointi on 
ristiriidassa sen seikan kanssa, että poliisin ja oikeusviranomaisten toteuttamalla tietojen 
käsittelyllä on asianmukainen oikeusperusta. Näin ollen on järkevää yhdistää 
vaikutustenarviointia koskeva vaatimus uuteen lainsäädäntöön.

Tarkistus 531
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteistyövelvollisuudesta on 
huolehdittava myös silloin, kun 
valvontaviranomaisen on tarkasteltava 
tietojärjestelmiä ja henkilötietojen 
käsittelyä, jolloin on taattava 
viranomaisen pääsy 
tietosuojaviranomaisen tai käsittelijän 
tiloihin.

Or. pt

Tarkistus 532
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun valvontaviranomainen käyttää Poistetaan.
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46 artiklan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja valtuuksiaan, 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on vastattava 
valvontaviranomaiselle kohtuullisen ajan 
kuluessa. Vastauksessa on kuvattava 
toteutetut toimenpiteet ja saavutetut 
tulokset valvontaviranomaisen 
huomautusten pohjalta.

Or. de

Tarkistus 533
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun valvontaviranomainen käyttää 
46 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuja 
valtuuksiaan, rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on vastattava 
valvontaviranomaiselle kohtuullisen ajan 
kuluessa. Vastauksessa on kuvattava 
toteutetut toimenpiteet ja saavutetut 
tulokset valvontaviranomaisen 
huomautusten pohjalta.

2. Kun valvontaviranomainen käyttää 
46 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuja 
valtuuksiaan, rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on vastattava 
valvontaviranomaiselle tämän 
määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa. 
Vastauksessa on kuvattava toteutetut 
toimenpiteet ja saavutetut tulokset 
valvontaviranomaisen huomautusten 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 534
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
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1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ennen uusien henkilötietojen 
käsittelyjärjestelmien laatimista 
rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän 
puolesta toimivan henkilötietojen 
käsittelijän tai uudesta järjestelmästä 
päättävän tahon on arvioitava 
suunniteltujen käsittelytoimien 
tietosuojavaikutusta.
2. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
järjestelmällinen kuvaus
a) suunnitelluista käsittelytoimista sekä 
niiden välttämättömyydestä ja 
oikeasuhteisuudesta tarkoitukseen 
nähden,
b) niihin rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien kannalta liittyvien riskien 
arviosta,
c) toimista, joiden avulla riskeihin on 
tarkoitus puuttua ja käsiteltävien 
henkilötietojen määrää minimoida,
d) takeista, suojatoimenpiteistä ja 
keinoista, joilla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että 
tätä asetusta on noudatettu, ottaen 
huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.
3. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista.
4. Arviointi on toimitettava yleisön 
saataville helpolla tavalla.
5. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 56 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 2 artiklassa 
tarkoitettua arviointia koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien arvioinnin 
laajennettavuutta, todentamista ja 
tarkastamista koskevat edellytykset ja 
menettelyt.
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Or. en

Perustelu

Henkilötietoja olisi voitava käsitellä tällä arkaluonteisella alalla vasta tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin jälkeen. Säännökset perustuvat tietosuoja-asetusta koskevaan 
mietintöluonnokseen johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 535
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tehtävä ennen 
henkilötietojen käsittelyä suunniteltujen 
käsittelyjärjestelmien ja menettelyjen 
henkilötietosuojalle aiheuttamien 
vaikutusten arviointi, jos käsittelytoimiin 
todennäköisesti liittyy niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröityjen vapauksien ja oikeuksien 
kannalta erityisiä riskejä.
2. Edellä 1 kohdassa mainittuja erityisiä 
riskejä voi liittyä todennäköisesti 
seuraaviin käsittelytoimiin:
a) henkilötietojen käsittely laajoissa 
rekisteröintijärjestelmissä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten;
b) edellä 8 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin tietoryhmiin kuuluvien lapsia 
koskevien henkilötietojen, sijaintitietojen 
ja biometristen tietojen käsittely rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten;
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c) luonnollisen henkilön tiettyjen 
ominaisuuksien arviointi tai erityisesti 
luonnollisen henkilön käyttäytymisen 
analysointi tai ennakointi, joka perustuu 
automaattiseen käsittelyyn ja 
todennäköisesti johtaa toimenpiteisiin, 
joilla on henkilön kannalta 
oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat 
henkilöön huomattavasti;
d) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa); tai 
e) muut käsittelytoimet, joita varten 
vaaditaan valvontaviranomaisen 
kuulemista 26 artiklan 1 kohdan nojalla.
3. Arvioinnissa on esitettävä 
järjestelmällinen ja yksityiskohtainen 
kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista, 
arvio niihin rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien kannalta liittyvistä riskeistä, 
toimet joiden avulla riskeihin on tarkoitus 
puuttua, sekä takeet, suojatoimenpiteet ja 
keinot, joilla varmistetaan henkilötietojen 
suoja ja osoitetaan, että tämän direktiivin 
nojalla annettuja säännöksiä on 
noudatettu, ottaen huomioon 
rekisteröityjen ja muiden asianomaisten 
perusoikeudet ja oikeutetut edut.
4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä kuulee kaikkia
sidosryhmiä, myös rekisteröityjen 
edustajia, suunnitelluista 
käsittelytoimista.
5. Arviointi on toimitettava yleisön 
saataville helpolla tavalla.
6. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon 
pyytämisen jälkeen 56 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin kriteerit ja edellytykset 
sellaisia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 kohdassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
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arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 536
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos käsittelytoimiin liittyy niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröityjen vapauksien ja oikeuksien 
kannalta erityisiä riskejä, 
rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän 
puolesta toimivan henkilötietojen 
käsittelijän on arvioitava suunniteltujen 
tai nykyisten käsittelytoimien 
tietosuojavaikutusta ennen uusien 
käsittelytoimien toteuttamista tai 
nykyisten käsittelytoimien osalta 
mahdollisimman pian.
2. Edellä 1 kohdassa mainittuja erityisiä 
riskejä voi liittyä todennäköisesti 
seuraaviin käsittelytoimiin:
a) henkilötietojen käsittely laajoissa 
rekisteröintijärjestelmissä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten;
b) edellä 8 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin tietoryhmiin kuuluvien lapsia tai 
biometrisiä tietoja koskevien 
henkilötietojen käsittely rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
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seuraamusten täytäntöönpanoa varten;
c) luonnollisen henkilön tiettyjen 
ominaisuuksien arviointi tai erityisesti 
luonnollisen henkilön käyttäytymisen 
analysointi tai ennakointi, joka perustuu 
automaattiseen käsittelyyn ja 
todennäköisesti johtaa toimenpiteisiin, 
joilla on henkilön kannalta 
oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat 
henkilöön huomattavasti;
d) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa); tai 
e) muut käsittelytoimet, joita varten 
vaaditaan valvontaviranomaisen 
kuulemista 26 artiklan 1 kohdan nojalla.
3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
yleinen kuvaus suunnitelluista 
käsittelytoimista, arvio niihin 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
kannalta liittyvistä riskeistä, toimet joiden 
avulla riskeihin on tarkoitus puuttua, 
sekä takeet, suojatoimenpiteet ja keinot, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja 
ja osoitetaan, että tämän direktiivin 
nojalla annettuja säännöksiä on 
noudatettu, ottaen huomioon 
rekisteröityjen ja muiden asianomaisten 
oikeudet ja oikeutetut edut.
4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä kuulee yleisöä 
suunnitellusta käsittelystä rajoittamatta 
kuitenkaan yleisen edun suojelemista tai 
käsittelytoimien turvallisuutta.
5. Arviointi on toimitettava yleisön 
saataville helpolla tavalla rajoittamatta 
kuitenkaan yleisen edun suojelemista tai 
käsittelytoimien turvallisuutta.
6. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvoston 
kuulemisen jälkeen 56 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin kriteerit ja edellytykset 
sellaisia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
käsittelytoimia varten, joihin 
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todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 kohdassa tarkoitettua arviointia 
koskevat vaatimukset, mukaan lukien 
arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 537
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä kuulee valvontaviranomaista 
ennen kuin käsitellään henkilötietoja, jotka 
muodostavat osan uutta, tekeillä olevaa 
rekisteriä, jos

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä kuulee 
valvontaviranomaista ennen kuin 
käsitellään henkilötietoja, jotka 
muodostavat osan uutta, tekeillä olevaa 
rekisteriä, jos

Or. pt

Tarkistus 538
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä kuulee valvontaviranomaista 
ennen kuin käsitellään henkilötietoja, jotka 
muodostavat osan uutta, tekeillä olevaa 
rekisteriä, jos

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä kuulee valvontaviranomaista 
ennen kuin käsitellään henkilötietoja, jotka 
muodostavat osan uudentyyppistä, tekeillä 
olevaa rekisteriä.

Or. en
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Tarkistus 539
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tarkoitus käsitellä 8 artiklassa 
tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 540
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojen käsittely on sen luonteista, että 
siihen sisältyy muutoin, erityisesti uusien 
tekniikoiden, mekanismien tai 
menettelyjen käytön johdosta, erityisiä 
riskejä rekisteröidyn perusoikeuksien ja -
vapauksien ja erityisesti henkilötietojen 
suojan kannalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 541
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
valvontaviranomaisen on laadittava luettelo 
käsittelytoimista, joihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
valvontaviranomaisen on laadittava luettelo 
käsittelytoimista, joihin sovelletaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista. 
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Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
julkisesti tästä luettelosta ja välitettävä se 
Euroopan tietosuojaneuvostolle. 
Euroopan tietosuojaneuvosto pyrkii 
yhdenmukaistamaan näitä luetteloita.

Or. en

Tarkistus 542
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä toimittaa 
valvontaviranomaiselle 25 a artiklassa 
tarkoitetun tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin ja pyynnöstä muut 
tarvittavat tiedot, joiden avulla 
valvontaviranomainen voi arvioida, 
ovatko käsittelytoimet tämän asetuksen 
mukaisia, ja arvioida erityisesti riskejä 
rekisteröidyn henkilötietojen suojan 
kannalta ja tähän liittyviä takeita.

Or. en

Tarkistus 543
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 544
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
valvontaviranomaisen on laadittava luettelo 
käsittelytoimista, joihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen on laadittava luettelo 
käsittelytoimista, joihin sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista.

Or. en

Tarkistus 545
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä toteuttavat asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa teknisiä ja 
organisatorisia toimia, joiden avulla 
estetään
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(a) vahingossa tapahtuva tai 
lainvastainen tuhoaminen,
(b) vahingossa tapahtuva häviäminen,
(c) luvaton muuttaminen,
(d) luvaton luovuttaminen tai luvaton 
saanti erityisesti, jos käsittely edellyttää 
tietojen siirtämistä verkossa tai niiden 
asettamista saataville niin, että niihin on 
suora pääsy, sekä
(e) henkilötietojen kaikenlainen muu 
lainvastainen käsittely.
Toimenpiteillä on varmistettava käsittelyn 
ja suojattavien henkilötietojen luonteeseen 
liittyviin riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan tarkistus on seurausta puitepäätöksen 22 artiklan 1 kohdasta.

Tarkistus 546
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
toteuttavat asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
toteuttavat asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

Or. en
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Tarkistus 547
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
toteuttavat asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
toteuttavat asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

Or. en

Tarkistus 548
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
toteuttavat asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 
toteuttavat asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka.

Or. en
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Tarkistus 549
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
automaattisen tietojenkäsittelyn osalta, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä toteuttaa riskinarvioinnin 
pohjalta toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on:

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
automaattisen tietojenkäsittelyn osalta 
toimia, joiden avulla voidaan:

Or. de

Tarkistus 550
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) varmistaa, että järjestelmä toimii, että 
toimintavirheistä ilmoitetaan (luotettavuus) 
ja että virhe toimintajärjestelmässä ei voi 
vahingoittaa tallennettuja henkilötietoja
(eheys).

(j) varmistaa, että järjestelmä toimii, että 
toimintavirheistä ilmoitetaan (luotettavuus) 
ja tallennettuja henkilötietoja ei voi 
väärentää toimintajärjestelmän virheen 
avulla (eheys).

Or. de

Tarkistus 551
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että henkilötietojen käsittelijäksi 
saadaan nimetä vain sellainen, joka antaa 
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takeet 1 kohdassa edellytettyjen teknisten 
ja organisatoristen toimenpiteiden 
toteuttamisesta ja 21 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisten ohjeiden 
noudattamisesta sekä pystyy osoittamaan 
tämän. Toimivaltaisen viranomaisen on 
valvottava henkilötietojen käsittelijää 
näiltä osin.

Or. en

Tarkistus 552
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen 
vaatimusten soveltaminen erilaisiin 
tilanteisiin, varsinkin salausstandardeihin. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa antaa 
säännöksiä, joissa määritellään 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
soveltaminen erilaisiin tilanteisiin, 
varsinkin salausstandardeihin.

Or. de

Tarkistus 553
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki 
henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, 
mukaan lukien loukkaukseen liittyvät 
seikat, sen vaikutukset ja toteutetut 

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

korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on 
voitava näiden asiakirjojen pohjalta 
tarkistaa, että tätä artiklaa on noudatettu. 
Asiakirjat saavat sisältää ainoastaan 
kyseistä tarkoitusta varten välttämättömät 
tiedot. Valvontaviranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä ilmoitetuista 
rikkomuksista.

Or. en

Tarkistus 554
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontaviranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä ilmoitetuista 
rikkomustyypeistä.

Or. en

Tarkistus 555
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tietoturvaloukkauksia koskevista kriteereistä ja vaatimuksista säädetään jo riittävässä 
määrin 1 kohdassa. Ehdotettu lainsäädäntövallan delegointi koskisi joka tapauksessa 
keskeisiä tekijöitä, joita ei voi delegoida, ja siitä olisi säädettävä perussäädöksessä. 
Vastaavaa muutosta ehdotetaan myös yleisessä tietosuojadirektiivissä.

Tarkistus 556
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon 
pyytämisen jälkeen 56 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Or. en

Tarkistus 557
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvoston 
kuulemisen jälkeen 56 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
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tietoturvaloukkauksesta. käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Or. en

Tarkistus 558
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 559
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Ennakkokuuleminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisia kansallisia 
valvontaviranomaisia kuullaan ennen 
kuin käsitellään henkilötietoja, jotka 
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muodostavat osan uutta muodostettavaa 
rekisterijärjestelmää, jossa
a) käsitellään 8 artiklan mukaisia erityisiä 
tietoluokkia, tai
b) tietojen käsittely on sen luonteista, että 
siihen sisältyy muutoin, erityisesti uusien 
tekniikoiden, mekanismien tai 
menettelyjen käytön johdosta, erityisiä 
riskejä rekisteröidyn perusoikeuksien ja 
-vapauksien ja erityisesti yksityisyyden 
kannalta.

Or. de

Perustelu

Sanamuoto vastaa puitepäätöksen 2008/977/YOS 23 artiklaa.

Tarkistus 560
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Valvontaviranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä ilmoitettujen 
rikkomusten tyypeistä, laajuudesta ja 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 561
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
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Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ilmoittaminen rekisteröidylle

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksella on 
todennäköisiä haittavaikutuksia 
rekisteröidyn henkilötietojen suojaan tai 
yksityisyyteen, rekisterinpitäjän on 
28 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 
jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
rekisteröidylle annettavassa ilmoituksessa 
on kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen luonne ja 
annettava ainakin 28 artiklan 3 kohdan b 
ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
suositukset.
3. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle, jos 
rekisterinpitäjä osoittaa 
valvontaviranomaista tyydyttävällä 
tavalla, että se on toteuttanut 
asianmukaiset tekniset suojatoimenpiteet 
ja että kyseisiä toimenpiteitä on sovellettu 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin 
henkilötietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne 
eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin.
4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa tai se voidaan 
jättää tekemättä 11 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuista syistä.

Or. de

Tarkistus 562
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
rekisteröidylle annettavassa ilmoituksessa 
on kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava 
ainakin 28 artiklan 3 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
suositukset.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
rekisteröidylle annettavassa ilmoituksessa 
on kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava 
ainakin 28 artiklan 3 kohdan a ja 
e alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
suositukset.

Or. en

Tarkistus 563
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos rekisterinpitäjä ei ole vielä 
ilmoittanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, 
valvontaviranomainen voi vaatia 
ilmoituksen tekemistä harkittuaan 
loukkauksen todennäköisiä 
haittavaikutuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rekisterinpitäjän 
velvollisuutta ilmoittaa 
tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle.

Or. en

Tarkistus 564
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa tai se voidaan 

4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa 11 artiklan 
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jättää tekemättä 11 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuista syistä.

4 kohdassa tarkoitetuista syistä.

Or. en

Tarkistus 565
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa tai se voidaan 
jättää tekemättä 11 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuista syistä.

4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa 11 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetuista syistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka on 11 artiklan 4 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukainen.

Tarkistus 566
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa tai se voidaan 
jättää tekemättä 11 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuista syistä.

4. Rekisteröidylle ilmoittamista voidaan 
viivästyttää tai rajoittaa tai se voidaan 
jättää tekemättä 13 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista syistä.

Or. pt

Tarkistus 567
Carlos Coelho
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä nimittää tietosuojavastaavan.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä nimittää 
tietosuojavastaavan. Tämä velvoite koskee 
sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, 
joiden toimet edellyttävät 
tietosuojavastaavan nimittämistä.

Or. pt

Tarkistus 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä nimittää tietosuojavastaavan.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä nimittää vähintään yhden 
tietosuojavastaavan.

Or. en

Tarkistus 569
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietosuojavaltuutetulle ei saa 
aiheutua haittaa tehtäviensä hoitamisesta. 
Tietosuojavaltuutettua ei voi erottaa 
hänen toimintansa aikana eikä toiminnan 
päättymistä seuraavan vuoden aikana, 
elleivät tosiseikat anna rekisterinpitäjälle 
painavaa syytä erottamiseen.
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Or. de

Tarkistus 570
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on varmistettava, että 
tietosuojavastaavan muut ammatilliset 
velvollisuudet voidaan sovittaa yhteen 
tietosuojavastaavan tehtävien ja 
velvollisuuksien kanssa eturistiriitoja 
aiheuttamatta.

Or. en

Tarkistus 571
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tietosuojavastaava on nimitettävä 
vähintään neljäksi vuodeksi. 
Tietosuojavastaava voidaan nimittää 
tehtäväänsä uudelleen neljäksi vuodeksi. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain, jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia. Rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden vastuulla 
on ilmoittaa valvontaviranomaiselle 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
nimityksen jälkeen ja niitä koskevat 
mahdolliset muutokset.

Or. pt
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Tarkistus 572
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tietosuojavastaava on nimitettävä 
vähintään neljäksi vuodeksi. 
Tietosuojavastaava voidaan nimittää 
tehtäväänsä uudelleen. 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain, jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia, erityisesti kun on kyse tämän 
direktiivin säännösten noudattamisen 
varmistamisesta. 

Or. en

Tarkistus 573
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä ilmoittaa tietosuojavastaavan 
nimen ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

Or. en

Tarkistus 574
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyillä on oikeus ottaa yhteyttä 
tietosuojavastaavaan kaikissa tietojensa 
käsittelyyn liittyvissä asioissa ja pyytää 
saada käyttää tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 575
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on huolehdittava siitä, että 
tietosuojavastaavalle annetaan keinot 
täyttää 32 artiklassa tarkoitetut 
velvollisuudet ja tehtävät tehokkaasti ja
riippumattomasti ja että tietosuojavastaava 
ei ota vastaan ohjeita tehtäviensä 
hoitamisen yhteydessä.

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

Or. en

Tarkistus 576
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava 
tietosuojavastaavaa tämän tehtävien 
suorittamisessa ja annettava tälle kaikki 
välineet, mukaan lukien henkilöstö, 
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toimitilat, varusteet ja muut resurssit, 
jotka ovat tarpeen 32 artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksien täyttämistä 
sekä ammattipätevyyden ylläpitämistä 
varten.

Or. en

Tarkistus 577
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niille tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
mukaisesti vahvistettuja velvollisuuksia, 
sekä dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niille tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
mukaisesti, erityisesti teknisten ja 
organisatoristen toimenpiteiden ja 
menettelyjen suhteen, vahvistettuja 
velvollisuuksia, sekä dokumentoida tämä 
toiminta ja saadut vastaukset;

Or. en

Tarkistus 578
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) seurata tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toimesta;

Or. en
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Tarkistus 579
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
NEUVOSTON VASTUU

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä neuvoston 
jäsen, joka on vastuussa tietosuojasta.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla 
neuvoston jäsenellä on lopullinen vastuu 
tämän direktiivin säännösten 
noudattamisesta siten kuin ne on pantu 
täytäntöön jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 580
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Henkilötietojen siirtoja koskevat yleiset 

periaatteet
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää 
henkilötietoja, joita käsitellään tai joita on 
tarkoitus käsitellä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle siirtämisen 
jälkeen, mukaan lukien tietojen 
siirtäminen edelleen toiseen kolmanteen 
maahan tai toiselle kansainväliselle 
järjestölle, ainoastaan jos:
a) siirto on tarpeen rikosten torjumiseksi, 
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tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; 
sekä
b) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä noudattavat tässä luvussa 
vahvistettuja edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 581
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja edelleen 
siirtämisiä voidaan toteuttaa kyseisessä 
kohdassa asetettujen ehtojen lisäksi 
ainoastaan, jos
a) edelleen siirtäminen on tarpeellista 
saman erityistarkoituksen vuoksi kuin 
alkuperäinen siirto; sekä
b) alkuperäisen siirron tehnyt 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
edelleen siirtämiselle.

Or. en

Perustelu

Siirtojen tekeminen olisi sallittava vain lainvalvontaviranomaisille eikä muille kolmansien 
maiden vastaanottajille. Tätä on ehdottanut sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu että 
29 artiklan mukainen työryhmä, ja tämä on johdanto-osan 45 kappaleen mukaista. Olisi myös 
tarkennettava, että edelleen siirtämisten olisi oltava lisäehtojen alaisia, kuten 29 artiklan 
mukainen työryhmä on ehdottanut.

Tarkistus 582
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirto on tarpeen rikosten torjumiseksi,
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; sekä

a) siirto on tarpeen vaarojen torjumiseksi,
rikosten tutkimiseksi, selvittämiseksi ja 
syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi; sekä

Or. de

Tarkistus 583
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirto on tarpeen rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; sekä

a) erityinen siirto on tarpeen rikosten 
torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi 
ja syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi; sekä

Or. en

Tarkistus 584
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tiedot siirretään kolmanteen maahan 
tai kansainväliseen järjestöön 
rekisterinpitäjälle, joka on 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen;

Or. en
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Tarkistus 585
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä täyttää tässä luvussa säädetyt 
edellytykset, joihin kuuluvat 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kolmannesta maasta tai kansainvälisestä 
järjestöstä johonkin muuhun kolmanteen 
maahan tai kansainväliseen järjestöön 
koskevat edellytykset;

Or. en

Tarkistus 586
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä noudattavat tässä luvussa 
vahvistettuja edellytyksiä.

(b) tässä luvussa vahvistettuja edellytyksiä 
noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 587
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen b) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
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käsittelijä noudattavat tässä luvussa 
vahvistettuja edellytyksiä.

käsittelijä noudattavat muita tämän 
direktiivin nojalla annettuja säännöksiä;
sekä

Or. en

Tarkistus 588
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tämän direktiivin takaama yksilöiden 
henkilötietojen suojan taso ei vaarannu.

Or. en

Tarkistus 589
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Siirrot vastaanottajille, jotka eivät ole 

tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien säännösten alaisia

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamia 
henkilötietojen siirtoja vastaanottajille, 
jotka eivät ole tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevien säännösten 
alaisia, voidaan tehdä ainoastaan, jos
a) tällaisista siirroista on säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä; tällaisten 
lakien on noudatettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä 
yleissopimusta ja oltava Euroopan 
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unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisia; tai 
b) tällaiset siirrot ovat tarpeellisia 
rekisteröidyn tai toisen luonnollisen 
henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi; tai 
c) tällaiset siirrot tehdään rekisteröidyn 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 590
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Siirrot vastaanottajille, jotka eivät ole 

tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien säännösten alaisia

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamia 
henkilötietojen siirtoja vastaanottajille, 
jotka eivät ole tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevien säännösten 
alaisia, voidaan tehdä ainoastaan, jos
a) tällaisista siirroista on säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä; tällaisten 
lakien on noudatettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä 
yleissopimusta ja oltava Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisia; tai 
b) tällaiset siirrot ovat tarpeellisia 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai 
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c) tällaiset siirrot tehdään rekisteröidyn 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen ei sisälly erityisiä takuita, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa 
yksityishenkilöille ja muille kuin lainvalvontaviranomaisille. Euroopan neuvoston 
suosituksessa R (87)15 olevan periaatteen 5 mukaan nämä siirrot ovat kuitenkin mahdollisia 
vain tietyin tiukoin ehdoin. Tässä ehdotetussa uudessa artiklassa lisätään näitä siirtoja 
koskevia erityisiä säännöksiä edellä mainitun Euroopan neuvoston suosituksen hengessä.

Tarkistus 591
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
33 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 b artikla
Henkilötietojen siirtoja koskevat yleiset 

periaatteet
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää 
henkilötietoja, joita käsitellään tai joita on 
tarkoitus käsitellä kolmannen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
kansainväliselle järjestölle siirtämisen 
jälkeen, mukaan lukien tietojen 
siirtäminen edelleen toisen kolmannen 
maan toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
toiselle kansainväliselle järjestölle, 
ainoastaan jos:
a) erityinen siirto on tarpeen rikosten 
torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi 
ja syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi;
b) tiedot siirretään kolmanteen maahan 
tai kansainväliseen järjestöön 
rekisterinpitäjälle, joka on 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen 
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viranomainen;
c) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä täyttää 34–37 artiklassa 
säädetyt edellytykset, joihin kuuluu 
henkilötietojen siirtämistä edelleen 
kolmannesta maasta tai kansainvälisestä 
järjestöstä johonkin muuhun kolmanteen 
maahan tai kansainväliseen järjestöön 
koskevat edellytykset;
d) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä noudattavat muita tämän 
direktiivin nojalla annettuja säännöksiä; 
sekä
e) tämän direktiivin takaama yksilöiden 
henkilötietojen suojan taso ei vaarannu 
unionissa.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
edelleen siirtämisiä voidaan toteuttaa 
kyseisessä kohdassa asetettujen ehtojen 
lisäksi ainoastaan, jos
a) edelleen siirtäminen on tarpeellista 
saman erityistarkoituksen vuoksi kuin 
alkuperäinen siirto; sekä
b) alkuperäisen siirron tehnyt 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
edelleen siirtämiselle.

Or. en

Tarkistus 592
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle, jos 
komissio on asetuksen (EU) N:o …/2012 
41 artiklan tai tämän artiklan 3 kohdan 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle, jos 
komissio on asetuksen (EU) N:o …/2012 
41 artiklan tai tämän artiklan 3 kohdan 
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mukaisesti päättänyt, että kyseinen kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kyseinen 
kansainvälinen järjestö tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason. Tällaiselle siirrolle ei 
tarvita erillistä lupaa.

mukaisesti päättänyt, että kyseinen kolmas 
maa tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kyseinen 
kansainvälinen järjestö tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason. Tällaiselle siirrolle ei 
tarvita erillistä lupaa.

Kansainväliset sopimukset ja EU:n tai sen 
yksittäisen jäsenvaltion ja kolmannen 
maan tai kansainvälisen organisaation 
väliset sopimukset katsotaan todisteiksi 
riittävästä tietosuojan tasosta tässä 
artiklassa tarkoitetulla tavalla. 

Or. de

Perustelu

Teksti vastaa lainsäädännön nykytilaa direktiivin 95/46 mukaisesti.

Tarkistus 593
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio ei ole tehnyt asetuksen 
(EU) N:o …/2012 41 artiklan mukaista 
päätöstä, se arvioi tietosuojan riittävyyttä 
ottaen huomioon seuraavat seikat:

2. Jos komissio ei ole tehnyt asetuksen 
(EU) N:o …/2012 41 artiklan mukaista 
päätöstä, se arvioi tietosuojan riittävyyttä 
ottaen huomioon kaikki seikat, joilla on 
yleisesti merkitystä tietojen siirtämisessä 
tai siirrettävien tietojen luokissa ja joita 
voidaan arvioida erillään konkreettisista 
siirtomenettelyistä. Arvioinnissa otetaan 
huomioon erityisesti:

Or. de

Tarkistus 594
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) se, onko kyseisessä kolmannessa maassa 
tai kansainvälisessä järjestössä vähintään 
yksi tehokkaasti toimiva riippumaton 
valvontaviranomainen, joka vastaa 
tietosuojasääntöjen noudattamisesta, 
tarjoaa rekisteröidyille apua ja neuvoja 
oikeuksien käyttämisessä ja tekee 
yhteistyötä EU:n ja jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten kanssa; sekä

b) se, onko kyseisessä kolmannessa maassa 
tai kansainvälisessä järjestössä vähintään 
yksi tehokkaasti toimiva riippumaton 
valvontaviranomainen, joka vastaa 
tietosuojasääntöjen noudattamisesta, myös 
riittävistä seuraamuksia koskevista 
valtuuksista, tarjoaa rekisteröidyille apua 
ja neuvoja oikeuksien käyttämisessä ja 
tekee yhteistyötä EU:n ja jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten kanssa; sekä

Or. en

Tarkistus 595
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää tämän direktiivin 
puitteissa, että kolmas maa tai kolmannen 
maan alue tai tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö tarjoaa
2 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan 
tason. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
56 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta voidaan täydentää 
liitteessä [x] olevaa luetteloa kolmansista 
maista, kolmansien maiden alueista ja 
käsittelyn sektoreista ja kansainvälisistä 
järjestöistä, jotka takaavat 2 kohdassa 
tarkoitetun riittävän tietosuojan tason.
Suojan tasoa määritettäessä komissio 
tutkii, takaako kolmannessa maassa tai 
kansainvälisessä organisaatiossa 
sovellettava asiaa koskeva yleinen ja 
alakohtainen lainsäädäntö tehokkaat ja 
täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja 
tehokkaan hallinnollisen ja oikeudellisen 
muutoksenhaun rekisteröidyille ja 
erityisesti rekisteröidyille, joiden 
henkilötietoja siirretään.

Or. de
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Perustelu

Asiaan liittyvien määrittelyjen laajuuden vuoksi ne menevät pidemmälle kuin mitä vaaditaan 
täytäntöönpanoa koskeviin yhdenmukaisiin ehtoihin. Siksi tällaisiin muihin kuin keskeisiin 
tekijöihin on sovellettava lainsäädäntövallan delegointia SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. Vastaavaa muutosta ehdotetaan myös yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

Tarkistus 596
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. SEUT-sopimuksen 340 artiklan 
2 kohdan ja unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti 
unionin on jäsenvaltioiden lakien yleisten 
periaatteiden mukaisesti korvattava kaikki 
vahingot, joita sen toimielimet ovat 
aiheuttaneet tehtäviensä hoidon 
yhteydessä ja joita on aiheutunut
henkilötietojen epäasianmukaisesta 
käytöstä, kun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu 
määrittely on tehty väärin.

Or. de

Tarkistus 597
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi päättää tämän direktiivin 
puitteissa, että kolmas maa tai kolmannen 
maan alue tai tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa 
2 kohdassa tarkoitettua riittävää 
tietosuojan tasoa, varsinkin jos 
kolmannen maan tai kansainvälisen 

Poistetaan.
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järjestön voimassa olevassa yleisessä ja 
alakohtaisessa lainsäädännössä ei taata 
rekisteröidyille ja erityisesti niille 
rekisteröidyille, joiden henkilötietoja 
siirretään, tehokkaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot mukaan lukien. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen tai, jos yksilön oikeus 
henkilötietojen suojaan sitä kiireellisesti 
edellyttää, 57 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 598
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
komissio päättää 5 kohdan nojalla kieltää 
kaikki henkilötietojen siirrot kolmanteen 
maahan tai kyseisen kolmannen maan 
alueelle tai tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle, tämä päätös ei 
rajoita 35 artiklan 1 kohdan tai 
36 artiklan mukaisia siirtoja. Komissio 
aloittaa sopivalla hetkellä neuvottelut 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön kanssa tämän artiklan 5 kohdan 
mukaisesti tehdystä päätöksestä 
aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 599
Axel Voss



PE506.128v02-00 90/132 AM\929834FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio valvoo 3 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 600
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Siirto asianmukaisten takeiden 

perusteella
1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä, 
jos
a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja; tai
b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja 
ja katsoo, että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet.
2. Päätöksen 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta siirrosta tekee 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö. 
Siirrot on dokumentoitava, ja siirtoja 
koskevat asiakirjat on pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle.
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Or. de

Tarkistus 601
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa maassa 
tai kansainvälisessä järjestössä, jos

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa maassa 
tai kansainvälisessä järjestössä ainoastaan, 
jos

Or. en

Tarkistus 602
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä, jos

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle
kolmannessa maassa tai kansainvälisessä 
järjestössä, jos oikeudellisesti sitovassa 
välineessä on annettu asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja; tai
b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja 
ja katsoo, että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet.
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Or. en

Tarkistus 603
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja; tai

a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja; sekä

Or. en

Tarkistus 604
Sophia in 't Veld

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

Komission teksti Tarkistus

a a) valvontaviranomainen on antanut 
etukäteen luvan siirrolle.

Or. en

Tarkistus 605
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja 
ja katsoo, että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 606
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja 
ja katsoo, että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 607
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia
henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja ja 
katsoo, että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet.

b) Euroopan tietosuojaneuvosto on 
arvioinut, että vastaanottava
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä noudattaa tässä direktiivissä 
säädettyjä laillisia vaatimuksia ja
henkilötietojen siirtoon yleensä liittyviä 
parhaita käytäntöjä, erityisesti kun on 
kyse alun perin yksityisten tahojen 
keräämistä henkilötiedoista, ja katsonut, 
että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet, tai

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän tai käsittelijän itsearviointi ei voi olla kolmansiin maihin tehtävien siirtojen 
perusta. Tällaisten siirtojen on aina perustuttava oikeudellisesti sitovaan välineeseen. Katso 
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myös Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon kohta 415.

Tarkistus 608
Jan Philipp Albrecht

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jäsenvaltion lainsäädännössä 
sallitaan erityiset, ehdottoman 
välttämättömät ja oikeasuhteiset 
henkilötietojen siirrot ottaen huomioon 
Euroopan unionin oikeuden ja 
kansainvälisen julkisoikeuden asiaan 
liittyvät säännökset ja erityisesti 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
määräykset, sellaisina kuin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on niitä 
tulkinnut.

Or. en

Tarkistus 609
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päätöksen 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta siirrosta tekee 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö. 
Siirrot on dokumentoitava, ja siirtoja 
koskevat asiakirjat on pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. en

(Komission asiakirjassa kohtien numerointi on virheellinen.)
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Tarkistus 610
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päätöksen 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta siirrosta tekee 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö.
Siirrot on dokumentoitava, ja siirtoja 
koskevat asiakirjat on pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle.

2. Siirrot on dokumentoitava, ja siirtoja 
koskevat asiakirjat on pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle.

Or. en

(Komission asiakirjassa kohtien numerointi on virheellinen.)

Tarkistus 611
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Siirto asianmukaisten takeiden 

perusteella
1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä, 
jos
a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja;
b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon yleisesti liittyviä 
seikkoja (34 artiklan 2 kohta) ja katsoo, 
että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet; tai
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c) henkilötietojen siirtäminen olisi 
konkreettisessa tapauksessa sallittua myös 
sen jälkeen, kun komissio on todennut, 
ettei asianmukaista suojan tasoa ole 
(36 artikla).

Or. de

Tarkistus 612
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
35 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 b artikla
Toisesta jäsenvaltiosta saatujen 

henkilötietojen siirto
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
edellä mainittujen ehtojen lisäksi kaikki 
toimivaltaisen viranomaisen suorittamat 
sellaisten henkilötietojen siirrot, jotka 
toisen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ovat välittäneet tai 
asettaneet saataville, mukaan lukien siirto 
edelleen kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle organisaatiolle, ovat 
sallittuja vain, jos
a) vastaanottaja kolmannessa maassa tai 
vastaanottava kansainvälinen elin vastaa 
vaarojen torjumisesta sekä rikosten 
tutkimisesta, selvittämisestä tai niistä 
syyttämisestä tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemisesta;
b) jäsenvaltio, jolta tiedot on saatu, on 
antanut suostumuksensa siirtoon 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
ja
c) edellä 34 a artiklan 3 kohdan ja 
35 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisissa tapauksissa myös jäsenvaltio, 
joka on toimittanut tiedot, pitää 
siirrettyjen tietojen suojaa koskevia 
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takeita asianmukaisina kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti.
2. Siirtäminen ilman 1 kohdan 
b alakohdan mukaista 
etukäteissuostumusta on sallittua vain, jos 
tietojen siirto on olennaisen tärkeää 
jäsenvaltion tai kolmannen valtion yleistä 
turvallisuutta tai jäsenvaltion olennaisia 
etuja koskevan välittömän ja vakavan 
uhkan estämiseksi eikä 
etukäteissuostumusta voida saada ajoissa. 
Suostumuksen antamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä.
3. Poiketen 1 kohdan c alakohdasta 
henkilötietoja saa luovuttaa edelleen vain, 
kun se on tiedot luovuttavan jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan sallittua
a) rekisteröidyn oikeutettujen erityisten 
etujen vuoksi tai 
b) vallitsevien oikeutettujen etujen ja 
erityisesti tärkeiden yleisten etujen vuoksi.
4. Siirto yksityisille tahoille on sallittu 
vain 7 a artiklan 1 kohdan ehtojen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

35 b artikla vastaa puitepäätöksen 2088/977/YOS 13 artiklaa. Siinä otetaan käyttöön erityiset 
säännöt, jotka koskevat muista jäsenvaltioista saatujen henkilötietojen käsittelyä, ja siinä 
suojataan tällaisia tietoja erityisesti. Samalla säännös suojaa jäsenvaltioita, joista tiedot ovat 
peräisin, ja näin luodaan unionin sisäisen tiedonvaihdon edellyttämä luottamus siihen, että 
vastaanottava jäsenvaltio ei käsittele välitettyjä tietoja mielivaltaisella tavalla.

Tarkistus 613
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
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Poikkeukset
Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle 
voidaan suorittaa vain sillä edellytyksellä, 
että
a) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai
toisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi;
b) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötietoja siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännössä niin säädetään; tai
c) siirto on välttämätöntä jäsenvaltion tai 
kolmannen maan yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
ehkäisemiseksi; tai
d) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; tai
(e) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa tietyn rikoksen torjumista, 
selvittämistä, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa tai tietyn 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
täytäntöönpanoa koskevan oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.

Or. de

Tarkistus 614
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.



AM\929834FI.doc 99/132 PE506.128v02-00

FI

Poikkeukset
Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle 
voidaan suorittaa vain sillä edellytyksellä, 
että
a) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai 
toisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi; tai
b) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötietoja siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännössä niin säädetään; tai
c) siirto on välttämätöntä jäsenvaltion tai 
kolmannen maan yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
ehkäisemiseksi; tai
d) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; tai
e) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa tietyn rikoksen torjumista, 
selvittämistä, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa tai tietyn 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
täytäntöönpanoa koskevan oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 615
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset Erityisiä siirtoja koskevat poikkeukset
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Or. en

Tarkistus 616
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle 
voidaan suorittaa vain sillä edellytyksellä, 
että

Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto toimivaltaiselle 
viranomaiselle kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle voidaan 
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että 
rekisterinpitäjä on saanut etukäteen luvan 
1 a kohdan mukaisesti ja

Or. en

Tarkistus 617
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle 
voidaan suorittaa vain sillä edellytyksellä, 
että

Jos komissio on todennut 34 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, että suojan taso ei 
ole asianmukainen, henkilötietoja ei 
siirretä asianomaiseen kolmanteen 
maahan tai alueelle tai käsittelevälle 
sektorille kyseisessä kolmannessa maassa 
tai asianomaiselle kansainväliselle 
organisaatiolle, jos myös kyseisessä 
tapauksessa siirron kieltämiseen liittyvät 
rekisteröidyn oikeutetut edut ovat 
tärkeämmät kuin tietojen siirtoon liittyvä 
erityinen yleinen etu. 
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa ja 
35 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
säätää, että henkilötietojen siirto 
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kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan suorittaa vain sillä 
edellytyksellä, että

Or. en

Tarkistus 618
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietojen siirrot poikkeuksien nojalla on 
perusteltava asianmukaisesti, ja ne on 
rajattava sen mukaan, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä, ja toistuvat 
suuret tiedonsiirrot eivät ole sallittuja.

Or. pt

Tarkistus 619
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ennen 
1 kohtaan perustuvaa siirtoa 
rekisterinpitäjän on saatava lupa 
valvontaviranomaiselta, jotta 
varmistetaan, että siirto noudattaa tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä 
säännöksiä ja erityisesti vähennetään 
rekisteröityä koskevia riskejä.

Or. en
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Tarkistus 620
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilötietoja voidaan siirtää vain tämän 
artiklan säännösten mukaisesti, jos
a) rekisterinpitäjä on saanut siirtoon 
etukäteen luvan valvontaviranomaiselta; 
ja
b) siirto sisältää ainoastaan tietoa, joka on 
ehdottoman välttämätöntä siirron 
tavoitteen saavuttamiseksi; ja
c) kaikki siirrot ovat täysin 
dokumentoituja, mukaan luettuina siirron 
päivämäärä ja ajankohta, vastaanottava 
viranomainen, siirron perustelu ja 
siirretyt tiedot. Asiakirjat on annettava 
valvontaviranomaisille pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 621
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
1 kohdan mukaisia poikkeuksia 
sovelletaan, rekisterinpitäjän on
a) siirrettävä ainoastaan ehdottomasti 
tarpeellinen määrä henkilötietoja siirron 
tavoitteen saavuttamiseksi; ja
b) dokumentoitava kyseiset siirrot, 
mukaan lukien siirron päivämäärä ja 
ajankohta, vastaanottavan viranomaisen 
tiedot, siirron perustelu ja siirretyt tiedot. 
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Asiakirjat on annettava 
valvontaviranomaisille pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 622
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai toisen 
henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi; tai

a) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai toisen 
henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi, mikä koskee erityisesti 
fyysistä turvallisuutta ja hyvinvointia; tai 

Or. en

Tarkistus 623
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirto on välttämätöntä jäsenvaltion tai 
kolmannen maan yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
ehkäisemiseksi; tai

c) siirto rajoittuu tiettyyn tapaukseen ja on 
välttämätöntä jäsenvaltion tai kolmannen 
maan yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan 
ehkäisemiseksi; tai 

Or. en

Tarkistus 624
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Tietojen siirtoa koskevat poikkeukset 

arvioitaessa etuja konkreettisissa 
yksittäistapauksissa 

1. Jos komissio on todennut 34 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, että suojan taso ei 
ole asianmukainen, henkilötietoja ei 
siirretä asianomaiseen kolmanteen 
maahan tai alueelle tai käsittelevälle 
sektorille kyseisessä kolmannessa maassa 
tai asianomaiselle kansainväliselle 
organisaatiolle, jos myös kyseisessä 
tapauksessa siirron kieltämiseen liittyvät 
rekisteröidyn oikeutetut edut ovat 
tärkeämmät kuin tietojen siirtoon liittyvä 
erityinen yleinen etu.
Arvioitaessa etuja 1 kohdan mukaisesti on 
myös otettava huomioon suojan tason 
asianmukaisuus konkreettisessa 
tapauksessa. Sen tarkastelu, onko suojan 
taso asianmukainen konkreettisessa 
tapauksessa, suoritetaan ottaen huomioon 
kaikki seikat, joilla on merkitystä 
suunnitellun henkilötietojen siirron 
kannalta, ja erityisesti
a) siirrettävien tietojen luonne,
b) tarkoituksen määrittäminen, ja 
c) kolmannessa maassa suunnitellun 
käsittelyn kesto. 
3. Jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta ja 
35 artiklasta poiketen säätää, että 
henkilötietojen siirto kolmanteen maahan 
tai kansainväliselle järjestölle voidaan 
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että 
a) se on tarpeen rekisteröidyn tai jonkin 
muun henkilön oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, mikä koskee erityisesti 
ihmishengelle aiheutuvaa vaaraa; 
b) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötietoja siirtävän jäsenvaltion 
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lainsäädännössä niin säädetään; tai 
c) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; tai 
d) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa tietyn rikoksen torjumista, 
selvittämistä, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa tai tietyn 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
täytäntöönpanoa koskevan oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.
4. Suojan taso voi olla asianmukainen 
konkreettisessa tapauksessa erityisesti 
myös silloin, kun asianomainen kolmas 
maa, alue, käsittelysektori tai valtioiden 
välinen tai rajat ylittävä elin takaa 
yksittäisessä tapauksessa siirrettävien 
tietojen riittävän suojan kyseisessä 
kolmannessa maassa. 

Or. de

Perustelu

36 artiklan uusi sanamuoto noudattaa 34 ja 35 artiklan logiikkaa. Tiukasti rajatuissa 
yksittäistapauksissa tietojen välittämisen kolmansille maille pitää olla mahdollista tiukkojen 
ehtojen mukaisesti kohtuullisuutta koskevasta kielteisestä päätöksestä huolimatta, kun 
suojattava kohde on tärkeä ja kun esimerkiksi ihmishenki on vaarassa. 

Tarkistus 625
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle käsittelyn 
rajoituksista sekä toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimet varmistaakseen, että 
näitä rajoituksia noudatetaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle käsittelyn 
rajoituksista sekä toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimet varmistaakseen, että 
näitä rajoituksia noudatetaan. Ensimmäistä 
virkettä sovelletaan myös käsittelyn 
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rajoituksiin, jotka rekisterinpitäjän on 
otettava huomioon 7 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Jos tietoja siirretään EU:n sisällä, valtioiden sisäisiä käsittelyrajoituksia olisi sovellettava 
vasta sitten, kun kyseiset tiedot siirretään edelleen kolmanteen maahan. Muussa tapauksessa 
ei luotettaisi riittävästi EU:n sisäiseen tiedonsiirtoon.

Tarkistus 626
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle käsittelyn 
rajoituksista sekä toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimet varmistaakseen, että 
näitä rajoituksia noudatetaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle käsittelyn 
rajoituksista sekä toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimet varmistaakseen, että 
näitä rajoituksia noudatetaan. 
Rekisterinpitäjän on myös ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle tietojen 
päivittämisestä, oikaisemisesta tai 
poistamisesta, ja vastaanottajan on 
ilmoitettava vastaavasti tietojen siirrosta.

Or. pt

Tarkistus 627
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 1 artiklan 
soveltamista varten asianmukaiset toimet 
edistääkseen suhteita kolmansiin maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin ja erityisesti 

2. Komissio toteuttaa 1 artiklan 
soveltamista varten tämän direktiivin 
soveltamisalalla asianmukaiset toimet 
edistääkseen suhteita kolmansiin maihin tai 
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niiden valvontaviranomaisiin, jos komissio 
on päättänyt, että ne tarjoavat 34 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan
tason.

kansainvälisiin järjestöihin ja erityisesti 
niiden valvontaviranomaisiin, jos komissio 
on päättänyt, että ne tarjoavat 34 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan 
tason. Komissio ottaa tässä huomioon 
jäsenvaltioiden toimivallan ja tämän 
toimivallan toteuttamisen yhteydessä 
toteutetut oikeudelliset tai tosiasialliset 
toimet.

Or. de

Tarkistus 628
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

V a LUKU
38 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jota tämän direktiivin 
nojalla annetut säännökset eivät koske, 
paitsi jos:
a) siirto on unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukainen; sekä
b) vastaanottaja on sijoittunut Euroopan 
unionin jäsenvaltioon; ja
c) mikään rekisteröidyn oikeutettu 
erityinen etu ei estä siirtoa; ja
d) siirto on erityistapauksessa välttämätön 
rekisterinpitäjälle, joka siirtää 
henkilötietoja:
i) sille lainmukaisesti annetun tehtävän 
suorittamiseksi; tai 
ii) yleistä turvallisuutta koskevan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi; 
tai 



PE506.128v02-00 108/132 AM\929834FI.doc

FI

iii) yksilöiden oikeuksiin kohdistuvien 
vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi.
2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
vastaanottajalle, mitä yksinomaista 
tarkoitusta varten henkilötietoja voidaan 
käsitellä.
3. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
vastaanottajalle käsittelyn rajoituksista ja 
varmistettava, että näitä rajoituksia 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 629
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 630
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 631
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai heidät 
nimitetään yhteistyössä jäsenvaltion 
hallituksen kanssa.

Or. pt

Tarkistus 632
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun toimikausi päättyy tai jäsen eroaa 
tehtävästään, hän jatkaa kuitenkin 
tehtävässään, kunnes uusi jäsen on 
nimitetty.

Kun toimikausi päättyy tai jäsen eroaa 
tehtävästään, hän jatkaa kuitenkin 
pyynnöstä tehtävässään, kunnes uusi jäsen 
on nimitetty. 

Or. de

Perustelu

Juuri vakavasta virheestä johtuvan eroamisen yhteydessä toiminnan jatkaminen ehdoitta 
seuraajan nimittämiseen asti voi olla mahdotonta. Siksi toiminnan jatkamisen pitäisi olla 
mahdollista vain pyynnöstä. 

Tarkistus 633
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokainen valvontaviranomainen käyttää 
sille tämän direktiivin mukaisesti annettua 
toimivaltaa oman jäsenvaltionsa alueella.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokainen valvontaviranomainen käyttää 
vähintään sille tämän direktiivin 
mukaisesti annettua toimivaltaa oman 
jäsenvaltionsa alueella.

Or. de

Tarkistus 634
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisella ei ole toimivaltaa 
valvoa käsittelytoimia, joita 
tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

2. Valvontaviranomainen ei vastaa 
tuomioistuinten riippumattomaan 
tuomiovaltaan kuuluvien tehtävien 
valvonnasta. Sama koskee käsittelytoimia, 
jotka itsenäisesti toimiva oikeuslaitos 
tilaa, hyväksyy tai ottaa käsiteltäviksi.

Or. de

Tarkistus 635
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valvoo tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten ja direktiivin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista 
ja varmistaa sen;

(a) valvoo vähintään tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten ja direktiivin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista 
ja varmistaa sen; 

Or. de
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Tarkistus 636
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta yhdistysten valitusoikeuden poistamisesta (50 artikla).

Tarkistus 637
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, 
jos rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa 
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa; 
valvontaviranomaiset voivat suorittaa 
tällaisia tutkimuksia kansallisen 
lainsäädännön puitteissa myös omasta 
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aloitteestaan;

Or. de

Tarkistus 638
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) esittää jäsenvaltioiden toimielimille ja 
elimille näkemyksiään yksilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä koskevista 
lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista 
toimenpiteistä;

(g) voi esittää jäsenvaltioiden toimielimille 
ja elimille näkemyksiään yksilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä koskevista 
lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista 
toimenpiteistä;

Or. de

Tarkistus 639
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kaikkien valvontaviranomaisten on 
niille annettujen tehtävien ja toimivallan 
sekä kansallisen lainsäädännön puitteissa 
edistettävä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, säännöistä, takeista ja 
oikeuksista tiedottamista kansalaisille.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
lapsille suunnattuihin toimiin.

Or. de

Tarkistus 640
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Valvontaviranomainen voi jättää 
pyydetyn toimen suorittamatta ainoastaan, 
jos pyyntö on selvästi kohtuuton. 
Valvontaviranomaisen on todistettava, että 
pyyntö on selvästi kohtuuton.

Or. en

Tarkistus 641
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos pyynnöt ovat erittäin häiritseviä 
erityisesti toistuvuutensa takia, 
valvontaviranomainen voi periä maksun 
pyydetyn toimen suorittamisesta tai jättää 
pyydetyn toimen suorittamatta. 
Valvontaviranomaisen on todistettava, että 
pyyntö on erittäin häiritsevä.

Or. en

Tarkistus 642
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos pyynnöt ovat häiritseviä erityisesti 
toistuvuutensa takia, valvontaviranomainen 

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

voi periä kohtuullisen maksun. 
Valvontaviranomaisen on todistettava 
pyynnön häiritsevyys.

Or. en

Tarkistus 643
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia
erityisesti toistuvuutensa takia, 
valvontaviranomainen voi periä 
kohtuullisen maksun. 
Valvontaviranomaisen on todistettava
pyynnön kohtuuttomuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus tietosuoja-asetuksen kanssa.

Tarkistus 644
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella valvontaviranomaisella on 
erityisesti oltava:

Poistetaan.

a) tutkintavaltuudet, kuten valtuudet 
saada pääsy käsiteltäviin tietoihin ja 
kerätä kaikki valvontatehtävien 
suorittamiseksi tarvittavat tiedot;
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b) tehokkaat toimintavaltuudet, kuten 
esimerkiksi valtuudet antaa lausuntoja 
ennen käsittelyn toteuttamista ja
varmistaa tällaisten lausuntojen 
asianmukainen julkistaminen, valtuudet 
määrätä käsittelyn rajoittamisesta tai 
tietojen poistamisesta tai tuhoamisesta, 
kieltää käsittely väliaikaisesti tai 
lopullisesti, antaa rekisterinpitäjälle 
varoitus tai huomautus taikka valtuudet 
saattaa asia kansallisen parlamentin tai 
muun poliittisen elimen käsiteltäväksi;
c) valtuudet panna vireille oikeudellisia 
menettelyjä, jos tämän direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä on rikottu, tai 
valtuudet saattaa tämä rikkominen 
oikeusviranomaisten tietoon.

Or. en

Tarkistus 645
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet:
a) ilmoittaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle 
henkilötietojen käsittelyä koskevien 
sääntöjen väitetystä rikkomisesta ja 
tarvittaessa määrätä rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä korjaamaan 
tämä rikkominen määrätyllä tavalla 
rekisteröidyn suojelun parantamiseksi;
b) määrätä rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä noudattamaan 
rekisteröidyn pyyntöjä, jotka koskevat 
tähän direktiiviin perustuvien oikeuksien 
käyttöä, mukaan lukien 12–17 artiklassa 
tarkoitetut, jos tällaiset pyynnöt on 



PE506.128v02-00 116/132 AM\929834FI.doc

FI

torjuttu näiden säännösten vastaisesti;
c) määrätä rekisterinpitäjä ja 
henkilötietojen käsittelijä antamaan tiedot 
10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 11, 28 ja 
29 artiklan mukaisesti;
d) varmistaa 26 artiklassa tarkoitetun 
ennakkokuulemista koskevan lausunnon 
noudattaminen;
e) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle varoitus tai 
huomautus;
f) määrätä sellaisten tietojen 
oikaisemisesta, poistamisesta tai 
tuhoamisesta, joita on käsitelty tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
vastaisesti, sekä näistä toimenpiteistä 
ilmoittamisesta niille kolmansille 
osapuolille, joille tietoja on luovutettu;
g) kieltää käsittely väliaikaisesti tai 
lopullisesti;
h) keskeyttää tiedonsiirrot kolmannessa 
maassa olevalle vastaanottajalle tai 
kansainväliselle järjestölle;
i) tiedottaa asiasta kansalliselle 
parlamentille, hallitukselle tai muille 
julkisille elimille sekä yleisölle.
2. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä:
a) pääsy kaikkiin henkilötietoihin, 
kaikkiin asiakirjoihin ja kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen sen 
valvontatehtävien suorittamista varten;
b) pääsy kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien, jos on kohtuulliset perusteet 
olettaa, että siellä suoritetaan tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
vastaista toimintaa, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta oikeusviranomaisen 
lupaan, jos kansallinen lainsäädäntö niin 
vaatii.
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3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisten esittämiin 
pyynnöille ei aseteta muita salassapitoa 
koskevia velvollisuuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 43 artiklan 
soveltamista.
4. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
ylimääräisiä turvatarkastuksia on 
sovellettava pääsyyn tietoihin, joiden 
turvaluokka on EU CONFIDENTIAL tai 
sitä korkeampi. Jos valvontaviranomaisen 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä ei edellytetä ylimääräisiä 
turvatarkastuksia, kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden on tunnustettava tämä 
seikka.
5. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet saattaa tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten vastaiset 
toimet lainkäyttöviranomaisten tietoon ja 
käynnistää oikeustoimet sekä nostaa 
kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
53 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
6. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 646
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkintavaltuudet, kuten valtuudet saada 
pääsy käsiteltäviin tietoihin ja kerätä 
kaikki valvontatehtävien suorittamiseksi 
tarvittavat tiedot;

a) tutkintavaltuudet, kuten valtuudet saada 
pääsy kaikkiin henkilötietoihin ja kaikkiin
valvontatehtävien suorittamiseksi 
tarvittaviin tietoihin, ja pääsy kaikkiin 
rekisterinpitäjän tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
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luettuina;

Or. en

Tarkistus 647
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) valtuudet panna vireille oikeudellisia 
menettelyjä, jos tämän direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä on rikottu, tai 
valtuudet saattaa tämä rikkominen 
oikeusviranomaisten tietoon.

(c) valtuudet panna vireille oikeudellisia 
menettelyjä, jos tämän direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä on rikottu, tai 
valtuudet saattaa tämä rikkominen 
oikeusviranomaisten tietoon. 
Valvontaviranomaisen päätöksistä, jotka 
antavat aihetta valituksiin, voi valittaa 
tuomioistuimeen.

Or. de

Perustelu

Taattu oikeus valittaa tuomioistuimeen on selvästi tarpeen. Sanamuoto on suoraan 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan 2 kohdan c alakohdasta. 

Tarkistus 648
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Epäkohtien paljastaminen

Komission on laadittava vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
säädösehdotus, jotta määritetään 
epäkohtien paljastajien oikeudellista 
suojelua koskevat kriteerit ja edellytykset 
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ja ilmoitetaan tapauksista, joissa 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä ei noudata tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 649
Dimitrios Droutsas

Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jokaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä pääsy 
kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
luettuina.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jokaiselle valvontaviranomaiselle 
annetaan kaikki tiedot ja asiakirjat, joita 
se tarvitsee tutkintavaltuuksiensa 
harjoittamiseen. Valvontaviranomaisten 
esittämiä pyyntöjä ei voida evätä vedoten 
salassapitoa koskevaan velvollisuuteen, 
lukuun ottamatta 43 artiklassa 
tarkoitettua vaitiolovelvollisuutta.
3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
ylimääräisiä turvatarkastuksia on 
sovellettava pääsyyn tietoihin, joiden 
turvaluokka on EU CONFIDENTIAL tai 
sitä korkeampi. Jos valvontaviranomaisen 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä ei edellytetä ylimääräisiä 
turvatarkastuksia, kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden on tunnustettava tämä 
seikka.
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Or. en

Tarkistus 650
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
toimitetaan komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii säännöllisesti 
ja vähintään kolmen vuoden välein
kertomuksen toiminnastaan.

Or. de

Tarkistus 651
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
toimitetaan komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
asetetaan kansalaisten saataville ja 
toimitetaan kansalliselle parlamentille, 
komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 652
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
toimitetaan komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
julkistetaan ja toimitetaan komissiolle ja 
Euroopan tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 653
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
toimitetaan komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vähintään 
kahden vuoden välein kertomuksen 
toiminnastaan. Kertomus esitetään 
kansalliselle parlamentille ja toimitetaan 
komission, Euroopan tietosuojaneuvoston
ja kansalaisten saataville. Siihen on 
sisällytettävä tiedot siitä, missä määrin 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
toimivaltaiset viranomaiset ovat päässeet 
käyttämään yksityisten tahojen hallussa 
olevia tietoja rikostutkintaa tai 
syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 654
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että Poistetaan.
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millä tahansa elimellä, järjestöllä ja 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
on oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta, jos se katsoo, että tähän 
direktiiviin perustuvia rekisteröidyn 
oikeuksia on loukattu henkilötietojen 
käsittelyssä. Rekisteröidyn tai 
rekisteröityjen on annettava järjestölle tai 
yhdistykselle asianmukainen valtuutus.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan tarkistuksessa poistetaan täysin yhdistysten valitusoikeus, koska siihen ei ole 
mitään tietosuojaan liittyvää selvää syytä. Poliisitoimissa on aina kyse yksilöllisestä 
vaikutuksesta.

Tarkistus 655
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että millä 
tahansa elimellä, järjestöllä ja 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tehdä 
valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän direktiiviin perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröidyn 
tai rekisteröityjen on annettava järjestölle 
tai yhdistykselle asianmukainen 
valtuutus.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että millä 
tahansa elimellä, järjestöllä ja 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn oikeuksia ja etuja ja 
joka on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, on 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän direktiiviin perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.
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Or. en

Tarkistus 656
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 657
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin, jos hän 
katsoo, että hänen tämän direktiivin nojalla 
annettuihin säännöksiin perustuvia 
oikeuksiaan on loukattu sen takia, ettei 
hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole 
noudatettu näitä säännöksiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä 
olevien hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen käyttöä, mukaan 
lukien oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin, jos hänen 
tämän direktiivin nojalla annettuihin 
säännöksiin perustuvia oikeuksiaan on 
loukattu sen takia, ettei hänen 
henkilötietojensa käsittelyssä ole 
noudatettu näitä säännöksiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä 
olevien hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen käyttöä, mukaan 
lukien oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle.

Or. de
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Tarkistus 658
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella 50 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä ja 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 51 ja 
52 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta yhdistysten valitusoikeuden poistamisesta (50 artikla). 

Tarkistus 659
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella 50 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä ja 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 51 ja
52 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella 50 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä ja 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 51, 52 ja 
54 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta.

Or. en

Tarkistus 660
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
oikeus panna vireille oikeudellisia 
menettelyjä ja nostaa kanne 
tuomioistuimessa tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten 
täytäntöönpanon tai henkilötietojen 
johdonmukaisen suojelun 
varmistamiseksi unionissa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kanteen olisi aina liityttävä yksittäistapaukseen.

Tarkistus 661
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapsilla on 50–52 artiklassa säädetyt 
oikeudet. Jos 50–52 artiklassa säädetyissä 
menettelyissä on osallisina lapsia, 
jäsenvaltioiden on säädettävä erityisistä 
takeista etenkin oikeusavun osalta.

Or. fr

Perustelu

Jos halutaan ottaa asianmukaisesti huomioon lasten erityisasema, on varmistettava, että 
heidän oikeuksiaan kunnioitetaan asianmukaisesti, mukaan lukien oikeus valittaa ja hakea 
muutosta.

Tarkistus 662
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jonkin jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on siirtänyt 
henkilötietoja, tietojen vastaanottaja ei voi 
käyttää siirrettyjen tietojen virheellisyyttä 
perusteena välttää kansallisen 
lainsäädännön mukainen vastuunsa 
vahingon kärsineeseen nähden. Jos 
tietojen vastaanottaja suorittaa 
vahingonkorvausta sillä perusteella, että 
se on käyttänyt virheellisesti siirrettyjä 
tietoja, tiedot siirtäneen toimivaltaisen 
viranomaisen on korvattava tietojen 
vastaanottajan suorittama 
vahingonkorvaus täysimääräisenä ottaen 
huomioon kaikki mahdolliset 
vastaanottajan virheet.

Or. de

Perustelu

Katso puitepäätöksen 2008/977/YOS 19 artiklan 1 ja 2 kohta.

Tarkistus 663
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten rikkomisen vuoksi määrättäviä 
seuraamuksia varten ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten rikkomisen vuoksi määrättäviä 
seuraamuksia varten ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. de
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Perustelu

Katso puitepäätöksen 2008/977/YOS 24 artikla. 

Tarkistus 664
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 28 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä alkaen.

2. Siirretään 34 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä alkaen.

Or. de

Tarkistus 665
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 28 artiklan 
5 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 34 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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Perustelu

Tarkistus seuraa siitä, että poistetaan 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu siirto ja että 
siirrytään täytäntöönpanosäädöksistä delegoituihin säädöksiin 34 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 666
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 28 artiklan 5 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 olevan 34 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

Perustelu

Tarkistus seuraa siitä, että poistetaan 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu siirto ja että 
siirrytään täytäntöönpanosäädöksistä delegoituihin säädöksiin 34 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 667
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus seuraa 34 artiklan 5 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Tarkistus 668
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisiä sopimuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat tehneet ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa, on tarvittaessa 
muutettava viiden vuoden kuluessa 
direktiivin voimaatulosta.

1. Kansainvälisiä sopimuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat tehneet ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa, on mukautettava 
tähän direktiiviin, koska ne kymmenen
vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta
jo kuuluvat erityisen seurannan 
alaisuuteen.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 36 a artiklan säännöksiä 
sovelletaan asianmukaisuutta koskevan 
kielteisen päätöksen tapauksessa samalla 
tavoin myös ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa tehtyihin kansainvälisiin 
sopimuksiin.

Or. de

Perustelu

Mukauttamiselle annettu viiden vuoden määräaika on liian lyhyt, kun otetaan huomioon 
nykyisten kansainvälisten sopimusten määrä ja monimuotoisuus, ja sitä olisi sovellettava vain 
sopimuksiin, jotka jo kuuluvat seurannan alaisuuteen. 36 a artiklan mukaista sääntelyä ei 
pidä soveltaa vain jäsenvaltioiden välillä, vaan sitä on sovellettava samalla tavoin myös 
olemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Tarkistus 669
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Arviointi ja uudelleentarkastelu
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Or. pt

Tarkistus 670
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi tämän direktiivin 
soveltamista.

1. Komissio arvioi tämän direktiivin 
soveltamista. Komissio ja jäsenvaltiot 
tekevät säännöllisiä objektiivisia arvioita 
tarkistaakseen, onko direktiivi pantu 
asianmukaisesti täytäntöön. Komissio 
vastaa näiden arviointien koordinoinnista 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ja tekee ennalta ilmoitettuja ja 
ilmoittamattomia vierailuja. Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle on 
tiedotettava koko menettelyn ajan, ja 
niillä on oltava pääsy asiaa koskeviin 
asiakirjoihin.

Or. pt

Tarkistus 671
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta muita Euroopan unionin 
säädöksiä, joilla säännellään 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten, ja 
erityisesti 59 artiklassa tarkoitettuja 

Poistetaan.
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unionin säädöksiä arvioidakseen, olisiko 
niitä yhdenmukaistettava direktiivin 
kanssa, ja tekee tarvittaessa tarpeelliset 
ehdotukset kyseisten säädösten 
muuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukainen lähestymistapa 
henkilötietojen suojaan tämän direktiivin 
puitteissa.

Or. de

Tarkistus 672
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä
säännöksiä xx päivästä xxkuuta 201x 
[päivämäärä / kaksi vuotta direktiivin 
voimaantulosta].

Jäsenvaltioiden on sovellettava 23 ja 
24 artiklan täytäntöönpanoa varten 
hyväksyttyjä säännöksiä viimeistään xx 
päivänä xxkuuta 201x [päivämäärä / neljä
vuotta direktiivin voimaantulosta].

Or. de

Tarkistus 673
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite 1
Luettelo kolmansista maista, alueista ja 
käsittelyn sektoreista kolmansissa maissa 
sekä kansainvälisistä järjestöistä, jotka 
takaavat 34 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun asianmukaisen suojan tason.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus seuraa 34 artiklan 5 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.


