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1. EU:n tietosuoja-asetuksen institutionaaliset näkökohdat

Kuten työasiakirjassa 2 ilmoitettiin, tässä työasiakirjassa käsitellään suunnitellun yleisen 
tietosuoja-asetuksen institutionaalisia näkökohtia. Esittelijä toivoo, että seuraavista 
institutionaalisista kulmakivistä päästään yksimielisyyteen mietintöluonnosta varten.

2. Yhdenmukaisuus ja täytäntöönpano

Vaikka tietosuojan perusperiaatteet pätevät edelleen ja niitä on vahvistettava, tämän 
uudistuksen motiivina on täytäntöönpanon puutteellisuus. Asetuksella taataan kaikille 
tietosuojaviranomaisille yhtenäinen työskentelykehys. Jotta kehys voisi toimia, on ratkaisevan 
tärkeää, että tietosuojaviranomaisilla on riittävät resurssit.

Suunniteltu kansallisten tietosuojaviranomaisten välinen yhteistyö- ja 
yhdenmukaisuusmekanismi on suuri harppaus kohti tietosuojalainsäädännön yhtenäistä 
soveltamista kaikkialla EU:ssa. Tästä huolimatta on vielä kysymyksiä, joihin on löydettävä 
vastaus. Vaikuttaa järkevältä tarjota niin sanottua yhden luukun järjestelmää molemmille 
osapuolille – rekisterinpitäjille ja rekisteröidyille. Joka tapauksessa on tarpeen kehittää 
kevytrakenteinen mekanismi, joka todella toimii käytännössä ja jossa on 
tietosuojaviranomaisten yhteistyötä koskevia selviä kannusteita ja velvoitteita. Lisäksi 
komission roolin yhdenmukaisuusmekanismissa olisi oltava sellainen, jossa kunnioitetaan 
tietosuojaviranomaisten riippumattomuutta. Siitä, voidaanko tietosuojaviranomaiset velvoittaa 
noudattamaan Euroopan tietosuojaneuvoston päätöksiä, on pyydetty lausuntoa Euroopan 
parlamentin oikeudelliselta yksiköltä.

3. Tietosuoja EU:n toimielimissä ja erityisvirastoissa

Uusien tietosuojasääntöjen soveltaminen EU:n toimielimiin ja erityisvirastoihin sekä niiden 
johdonmukaisuus muiden säädösten, kuten tietosuojaa poliisi- ja oikeusasioiden alalla 
koskevan direktiiviehdotuksen ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin, kanssa on 
jatkuvaa huolta herättävä kysymys, eikä asiaa tämänhetkisessä luonnoksessa käsitellä 
riittävästi. Varjoesittelijät ovat pääosin yksimielisiä siitä, että EU:n toimielimet on 
sisällytettävä uuden asetuksen soveltamisalaan esimerkiksi vaatimalla, että asetus (EY) 
N:o 45/20011 on saatettava täysin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi, ennen kuin 
jälkimmäistä asetusta sovelletaan.

Joka tapauksessa tarvitaan laaja-alaisempaa keskustelua (jossa käsitellään sekä asetusta että 
direktiiviä) siitä, miten EU:n erityisvirastojen tietosuojasääntöjen nykyiseen tilkkutäkkiin 
voidaan puuttua.

4. Lainvalvonnan suhde tietosuojaan

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojaa lainvalvonnan alalla koskevan direktiivin välistä 
suhdetta on myös käsiteltävä horisontaalisesti pakettimallia soveltaen. Tämä on erityisen 
tärkeää tapauksissa, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten oikeutta saada käyttöönsä 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta, EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1–22.
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yksityisten toimijoiden hallussa olevia henkilötietoja. Keskeisiä sääntöjä on ehkä säänneltävä 
direktiivillä tai mahdollisesti muilla EU:n rikosoikeudellisilla välineillä, kuten poliisi- ja 
oikeudellista yhteistyötä tai oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevilla 
säädöksillä. Tietosuoja-asetukseen tarvitaan kuitenkin selkeitä säännöksiä, joilla varmistetaan, 
että yritykset saavat luovuttaa tietoja lainvalvontaviranomaisille vain, jos tämä tapahtuu 
lakien, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeussuojakeinojen pohjalta ja täysin EU:n 
perusoikeuskirjan 52 artiklan mukaisesti.

Nykyisen tietosuojalainsäädännön aineellinen soveltamisala on tässä yhteydessä avoin 
kysymys. Eräät jäsenvaltiot soveltavat nykyistä direktiiviä 95/46/EY lainvalvontakysymysten 
osalta sisäisissä tilanteissa (esimerkiksi Itävalta), eräät soveltavat sitä osittain (esimerkiksi 
Belgia), ja eräät eivät sovella sitä lainkaan. Näin ollen tarvitaan selvästi yhdenmukaistamista, 
jotta taataan kansalaisten asianmukainen suojelu, joka perustuu asianmukaiseen tietoisuuteen 
heidän oikeuksistaan.

5. Viranomaisten suorittama henkilötietojen käsittely

Jäsenvaltioille voidaan harkita annettavan pieni toimintavara antaa erityisiä sääntöjä 
tietosuojasta tietyillä julkisilla aloilla edellyttäen, että johdonmukainen ja yksinkertainen 
säännöstö säilytetään kaikkialla unionissa. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat valmiita tekemään 
myönnytyksiä näissä kysymyksissä, kunhan asetuksen tavoitteet ja periaatteet esitetään 
selvästi eikä niitä heikennetä kansallisella lainsäädännöllä. Tämä on myös Euroopan 
parlamentin oikeudelliselle yksikölle esitetyn pyynnön aihe.

On tärkeää välttää kansallisten sääntöjen monenkirjavuus, joka asetuksella nimenomaan 
pyritään poistamaan. Jos jäsenvaltioilla on toimivalta rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia, 
kyseinen toimivalta olisi rajattava tarkemmin.

6. Komission siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta

Komission näkemyksellä yleistä etua koskevasta sääntelystä on laaja tuki, mutta parlamentin 
keskustelut ovat osoittaneet selvästi, että tämän tavoitteen saavuttamista delegoitujen ja 
täytäntöönpanosäädösten laajan käytön avulla ei kannateta. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat 
samaa mieltä siitä, että niitä on käytettävä mahdollisimman vähän. Toisaalta lainsäätäjän olisi 
poistettava konkreettisia delegoituja tai täytäntöönpanosäädöksiä vain, jos siirretyn 
säädösvallan tai täytäntöönpanovallan käytölle on olemassa selvä vaihtoehto.

Neuvoston ja komission kanssa suoritettavan delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten tulevan 
arvioinnin olisi perustuttava kolmeen kategoriaan: a) vain tekninen täytäntöönpano, kuten 
ilmoituslomakkeet ja vastaavat – tällaiset säädökset olisi säilytettävä sellaisinaan; b) 
merkittävä säädösvallan siirto, joka kuitenkin on tarpeen asetuksen mukauttamiseksi 
tekniseen ja liiketoiminnan kehitykseen, kuten arkaluonteisten tietojen ja liiketoimintamallien 
kategoriat – tällaiset säädökset olisi säilytettävä, mutta lainsäätäjän on annettava niitä varten 
hyvin selviä ohjeita kriteerien ja rajoitusten avulla; sekä c) keskeisiä kysymyksiä koskeva 
säädösvallan siirto, joka koskee lainsäädännön ydinkysymyksiä, kuten "oikeutetun edun" 
määritelmää – tällaiset säädökset on poistettava ja korvattava asiaa koskevalla tekstillä 
asetuksessa.


