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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen 
tietosuoja-asetus)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 16 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0025/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean1 ja alueiden komitean lausunnot2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin, Belgian edustajainhuoneen, Ruotsin valtiopäivien, 
Italian senaatin ja Saksan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden 
mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2012 annetun Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon,

– ottaa huomioon 1. lokakuuta 2012 annetun Euroopan unionin perusoikeusviraston 
lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

                                               
1 EUVL C 329, 31.7.2012, s. 90.
2 XXXX
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden toiminnasta 
aiheutuva taloudellinen ja sosiaalinen 
yhdentyminen on huomattavasti lisännyt 
kansainvälisiä tiedonsiirtoja. 
Tietojenvaihto unionin taloudellisten, 
sosiaalisten, julkisten ja yksityisten 
toimijoiden kesken on lisääntynyt. Unionin 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden 
viranomaisia kehotetaan toimimaan 
yhteistyössä ja vaihtamaan keskenään 
henkilötietoja, jotta ne voisivat täyttää 
velvollisuutensa tai suorittaa tehtäviä 
jonkin toisen jäsenvaltion viranomaisten 
puolesta. 

(4) Sisämarkkinoiden toiminnasta 
aiheutuva taloudellinen ja sosiaalinen 
yhdentyminen on huomattavasti lisännyt 
kansainvälisiä tiedonsiirtoja. 
Tietojenvaihto unionin taloudellisten, 
sosiaalisten, julkisten ja yksityisten 
toimijoiden kesken on lisääntynyt. Unionin 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden 
viranomaisia kehotetaan toimimaan 
yhteistyössä ja vaihtamaan keskenään 
henkilötietoja, jotta ne voisivat täyttää 
velvollisuutensa tai suorittaa tehtäviä 
jonkin toisen jäsenvaltion viranomaisten 
puolesta. Jäsenvaltioilla on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaan 
positiivinen velvoite varmistaa, että näitä 
tietovirtoja säännellään asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Perusoikeuksia koskeva suojalauseke, jonka avulla varmistetaan, ettei tämän asetuksen 
soveltamisella heikennetä kansallisen tason tietosuojaa tai muita perusoikeuksia. Katso 
asiaan liittyvä 85 a artikla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Teknologian nopea kehitys ja 
globalisaatio ovat tuoneet henkilötietojen 

(5) Teknologian nopea kehitys ja 
globalisaatio ovat tuoneet henkilötietojen 
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käsittelyyn uusia haasteita. Tietoja jaetaan 
ja kerätään nyt valtavan paljon 
suuremmassa mittakaavassa. Teknologian 
kehityksen ansiosta sekä yksityiset 
yritykset että viranomaiset voivat käyttää 
toiminnassaan henkilötietoja 
ennennäkemättömän laajasti. Myös 
yksityiset ihmiset saattavat yhä useammin 
henkilötietojaan julkisuuteen 
maailmanlaajuisesti. Teknologia on 
mullistanut sekä talouden että sosiaalisen 
elämän, ja sen vuoksi on edelleen 
helpotettava vapaata tiedonkulkua 
unionissa ja tietojen siirtämistä kolmansiin 
maihin ja kansainvälisille järjestöille 
samalla kun varmistetaan henkilötietojen 
korkeatasoinen suoja.

käsittelyyn uusia haasteita. Tietoja jaetaan 
ja kerätään nyt valtavan paljon 
suuremmassa mittakaavassa. Teknologian 
kehityksen ansiosta sekä yksityiset 
yritykset että viranomaiset voivat käyttää 
toiminnassaan henkilötietoja 
ennennäkemättömän laajasti. Myös 
yksityiset ihmiset saattavat yhä useammin 
henkilötietojaan julkisuuteen 
maailmanlaajuisesti. Teknologia on 
mullistanut sekä talouden että sosiaalisen 
elämän, ja sen vuoksi on parannettava 
oikeudellisia takeita, joiden avulla 
helpotetaan edelleen vapaata tiedonkulkua 
unionissa ja tietojen siirtämistä kolmansiin 
maihin ja kansainvälisille järjestöille 
samalla kun varmistetaan henkilötietojen 
korkeatasoinen suoja.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän kehityksen vuoksi unionissa on 
laadittava vahvempi ja johdonmukaisempi 
tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla, sillä on tärkeää rakentaa 
luottamusta, jonka pohjalta digitaalitalous 
voi kehittyä koko sisämarkkinoiden 
alueella. Yksilöiden olisi voitava valvoa 
omia tietojaan, ja oikeusvarmuutta ja 
luottamusta käytännön toiminnan 
sujuvuuteen olisi vahvistettava sekä 
yksilöiden että talouden toimijoiden ja 
viranomaisten kannalta.

(6) Tämän kehityksen vuoksi unionissa on 
laadittava vahvempi ja johdonmukaisempi 
tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla, sillä on tärkeää rakentaa 
luottamusta, jonka pohjalta digitaalitalous 
voi kehittyä koko sisämarkkinoiden 
alueella. Yksilöiden olisi voitava valvoa 
omia tietojaan. Oikeusvarmuutta ja 
luottamusta käytännön toiminnan 
sujuvuuteen olisi vahvistettava sekä 
yksilöiden että talouden toimijoiden ja 
viranomaisten kannalta.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 95/46/EY tavoitteet ja 
periaatteet ovat edelleen pätevät, mutta sen 
avulla ei ole pystytty estämään 
henkilötietojen suojan täytäntöönpanon 
hajanaisuutta eri puolilla unionia eikä 
myöskään oikeudellista epävarmuutta tai 
sitä laajalle levinnyttä näkemystä, jonka 
mukaan erityisesti verkkoympäristössä 
toimimiseen liittyy yksilöiden suojelun 
kannalta huomattavia riskejä. Yksilön 
oikeuksiin ja vapauksiin ja erityisesti 
yksityisyyden suojaa henkilötietojen 
käsittelyssä koskevaan oikeuteen liittyvät 
eroavuudet jäsenvaltioiden välillä voivat 
estää henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
unionin alueella. Nämä eroavuudet voivat 
muodostua esteeksi taloudelliselle 
toiminnalle unionin tasolla, vääristää 
kilpailua ja estää viranomaisia 
suorittamasta unionin oikeuden mukaisia 
velvollisuuksiaan. Nämä suojelun tasossa 
ilmenevät eroavuudet johtuvat direktiivin 
95/46/EY täytäntöönpanossa ja 
soveltamisessa esiintyvistä eroista.

(7) Direktiivin 95/46/EY tavoitteet ja 
periaatteet ovat edelleen pätevät, mutta sen 
avulla ei ole pystytty estämään 
henkilötietojen suojan täytäntöönpanon 
hajanaisuutta eri puolilla unionia eikä 
myöskään oikeudellista epävarmuutta tai 
sitä laajalle levinnyttä näkemystä, jonka 
mukaan erityisesti verkkoympäristössä 
toimimiseen liittyy yksilöiden suojelun 
kannalta huomattavia riskejä. Yksilön 
oikeuksiin ja vapauksiin ja erityisesti 
yksityisyyden suojaa henkilötietojen 
käsittelyssä koskevaan oikeuteen liittyvät 
eroavuudet jäsenvaltioiden välillä voivat 
estää henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
unionin alueella ja väistämättä johtaa 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien 
perusoikeuksien rikkomiseen. Nämä 
eroavuudet voivat muodostua esteeksi 
taloudelliselle toiminnalle unionin tasolla, 
vääristää kilpailua ja estää viranomaisia 
suorittamasta unionin oikeuden mukaisia 
velvollisuuksiaan. Nämä suojelun tasossa 
ilmenevät eroavuudet johtuvat direktiivin 
95/46/EY täytäntöönpanossa ja 
soveltamisessa esiintyvistä eroista.

Or. en

Perustelu

Tietosuojalainsäädännön epäyhtenäinen soveltaminen johtaa väistämättä kansalaisten 
perusoikeuksien rajoituksiin.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta henkilötietoja voidaan suojata 
tehokkaasti kaikkialla unionissa, on 
vahvistettava ja täsmennettävä 
rekisteröidyn oikeuksia ja henkilötietoja 
käsittelevien ja niiden käsittelystä 
päättävien velvollisuuksia. Samalla on 
varmistettava samantasoiset valtuudet 
seurata ja varmistaa henkilötietojen 
suojelua koskevien sääntöjen 
noudattaminen ja sääntöjen rikkomiseen 
syyllistyneille samantasoiset seuraamukset 
jäsenvaltioissa.

(9) Jotta henkilötietoja voidaan suojata 
tehokkaasti kaikkialla unionissa, on 
vahvistettava ja täsmennettävä 
rekisteröidyn oikeuksia ja henkilötietoja 
käsittelevien ja niiden käsittelystä 
päättävien velvollisuuksia. Samalla on 
varmistettava samantasoiset valtuudet sekä 
tekniset ja toiminnalliset valmiudet 
seurata ja varmistaa henkilötietojen 
suojelua koskevien sääntöjen 
noudattaminen ja sääntöjen rikkomiseen 
syyllistyneille samantasoiset seuraamukset 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin varmistaa yksilöiden 
yhdenmukainen suoja kaikkialla unionissa 
ja estää eroavuudet, jotka haittaavat 
tietojen vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, tarvitaan asetus, joka 
takaa oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden 
talouden toimijoiden, kuten mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, antaa yksilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa samantasoiset, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet 
ja vastuut sekä varmistaa henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisen valvonnan ja 
samantasoiset seuraamukset kaikissa 

(11) Jotta voitaisiin varmistaa yksilöiden 
yhdenmukainen suoja kaikkialla unionissa 
ja estää eroavuudet, jotka haittaavat 
tietojen vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, tarvitaan asetus, joka 
takaa oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden 
talouden toimijoiden, kuten mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, antaa yksilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa samantasoiset, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet 
ja vastuut sekä varmistaa henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisen valvonnan ja 
samantasoiset seuraamukset kaikissa 
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jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten tehokkaan 
yhteistyön. Tässä asetuksessa säädetään 
eräistä poikkeuksista, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistilanne. 
Lisäksi unionin toimielimiä ja elimiä sekä 
jäsenvaltioita ja niiden 
valvontaviranomaisia kehotetaan ottamaan 
tämän asetuksen soveltamisessa huomioon 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten erityistarpeet. Mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmän olisi perustuttava 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annettuun komission 
suositukseen 2003/361/EY.

jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten tehokkaan 
yhteistyön. Tässä asetuksessa säädetään 
eräistä poikkeuksista, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistilanne silloin, 
kun tämän osoitetaan olevan 
välttämätöntä, heikentämättä 
henkilötietojen suojaa tai sisämarkkinoita 
koskevia periaatteita. Lisäksi unionin 
toimielimiä ja elimiä sekä jäsenvaltioita ja 
niiden valvontaviranomaisia kehotetaan 
ottamaan tämän asetuksen soveltamisessa
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistarpeet. 
Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmän olisi 
perustuttava mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 6 
päivänä toukokuuta 2003 annettuun 
komission suositukseen 2003/361/EY.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamaa henkilötietojen
käsittelyä, johon sovelletaan asetusta (EY) 
N:o 45/2001, eikä henkilötietojen 
käsittelyä jäsenvaltioissa niiden 
toteuttaessa unionin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa.

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamaa henkilötietojen 
käsittelyä, johon sovelletaan yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 45/2001, eikä 
henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa 
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niiden toteuttaessa unionin yhteiseen ulko-
ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää 
toimintaa. Asetus (EY) N:o 45/2001 olisi 
saatettava tämän asetuksen mukaiseksi, 
jotta varmistetaan tietosuojakehyksen 
johdonmukaisuus.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan asetuksen sekä EU:n toimielimiä, elimiä ja 
laitoksia sääntelevän lainsäädännön, kuten asetuksen (EY) N:o 45/2001, yhdenmukaisuus, 
mutta myös yhdenmukaistamaan EU:n virastojen omia tietosuojaa koskevia sääntöjä, jotka 
muodostavat monenkirjavan säännöstön, jossa rekisteröidyn on hyvin vaikea käyttää 
oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvä 2 artiklan b alakohta ja 89 a artikla.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon tai
osoitteiston pitämiseen, johon ei liity 
mitään ansaitsemistarkoitusta ja joka ei 
ole sidoksissa mihinkään ammatilliseen 
tai kaupalliseen toimintaan. Tämä 
vapautus ei koske sellaisia rekisterinpitäjiä 
tai henkilötietojen käsittelijöitä, jotka 
tarjoavat keinot tällaiseen 
henkilökohtaiseen tai kotitaloutta 
koskevaan henkilötietojen käsittelyyn.

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon,
osoitteiston pitämiseen tai tiettyjen 
sähköisten palvelujen henkilökohtaiseen 
käyttöön. Tämä vapautus ei koske 
henkilötietojen käsittelyä, jonka 
tarkoituksena on saavuttaa ammatillisia 
tai kaupallisia tavoitteita. Käsiteltävien 
henkilötietojen luonne ja se, ovatko tiedot 
määritellyn vai määrittelemättömän 
henkilöryhmän saatavilla, on otettava 
huomioon määriteltäessä kuuluuko 
käsittely vapautuksen piiriin. Tämä 
vapautus ei myöskään koske sellaisia 
rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen 
käsittelijöitä, jotka tarjoavat keinot 
tällaiseen henkilökohtaiseen tai kotitaloutta 
koskevaan henkilötietojen käsittelyyn.

Or. en
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Perustelu

Luonnollisen henkilön suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn henkilökohtaiseen tai 
kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen voi joskus liittyä ansaitsemistarkoitus (esim. yksityisen 
omaisuuden myynti muille yksityishenkilöille), mutta tämä tulisi silti jättää asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jos mitään sidoksia ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan ei 
ole. Katso asiaan liittyvä 2 artiklan 2 kohdan d alakohta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten käsitellessä henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta on annettu 
erillinen säädös unionin tasolla. Sen vuoksi 
tätä asetusta ei pitäisi soveltaa näitä 
tarkoituksia varten tehtävään 
henkilötietojen käsittelyyn. Kun 
viranomaiset käsittelevät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, olisi sen sijaan 
sovellettava unionin tasolla annettua 
erityissäädöstä (direktiivi XX/YYY).

(16) Yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
julkisten viranomaisten käsitellessä 
henkilötietoja rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta on 
annettu erillinen säädös unionin tasolla. 
Sen vuoksi tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
näitä tarkoituksia varten tehtävään 
henkilötietojen käsittelyyn. Kun 
viranomaiset käsittelevät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, olisi sen sijaan 
sovellettava unionin tasolla annettua 
erityissäädöstä (direktiivi XX/YYY).

Or. en

Perustelu

Asetuksessa määritellään, että ainoastaan toimivaltaiset julkiset viranomaiset jäävät sen 
soveltamisalan ulkopuolelle lainvalvontatehtävien osalta (eivät yksityiset toimijat). Katso 
asiaan liittyvä 2 artiklan 2 kohdan e alakohtaan sekä 21 artiklaan tehty tarkistus.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
direktiivin 2000/31/EY soveltamiseen eikä 
etenkään tuon direktiivin 12–15 artiklassa 
säädettyihin välittäjinä toimivien 
palveluntarjoajien vastuuta koskeviin 
sääntöihin.

(17) Tietoyhteiskunnan palveluja, 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY (direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä) vastuuta 
koskevat rajoitukset ovat luonteeltaan 
horisontaalisia, ja niitä sovelletaan näin 
ollen kaikkien tietoyhteiskunnan 
palvelujentarjoajien asiaankuuluviin 
toimiin. Tässä asetuksessa määritetään 
henkilötietojen käsittelyä koskevat 
säännöt, kun taas 
direktiivissä 2000/31/EY määritetään 
ehdot, joiden mukaisesti 
informaatiopalvelun tarjoaja on vastuussa 
kolmannen osapuolen suorittamasta lain 
rikkomisesta. Oikeusvarmuuden vuoksi 
näiden kahden välineen selkeät ja erilliset 
tehtävät on johdonmukaisesti otettava 
huomioon. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
direktiivin 2000/31/EY soveltamiseen eikä 
etenkään tuon direktiivin 12–15 artiklassa 
säädettyihin välittäjinä toimivien 
palveluntarjoajien vastuuta koskeviin 
sääntöihin.

Or. en

Perustelu

Kyse on selvennyksestä, jonka avulla varmistetaan, että välittäjät ovat vastuussa ainoastaan 
niistä toiminnoista, joita he voivat valvoa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate.

(18) Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate. 
Viranomainen tai julkishallinnon elin voi 
luovuttaa hallussaan olevien asiakirjojen 
sisältämiä henkilötietoja unionin tai 
jäsenvaltion virallisiin asiakirjoihin 
tutustumista koskevan lainsäädännön 
mukaisesti, jos se on välttämätöntä 
henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden 
ja virallisiin asiakirjoihin tutustumista 
koskevan oikeuden yhteensovittamiseksi 
ja sopivassa tasapainossa asianomaisten 
etujen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään tietosuojan ja virallisiin asiakirjojen tutustumista 
koskevan oikeuden välistä suhdetta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta yksilöt eivät jäisi ilman heille 
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa 
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava 
kaikkien unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä, 
jos sitä suorittava rekisterinpitäjä ei ole 
sijoittautunut unioniin ja jos käsittelytoimet 
liittyvät tavaroiden tai palvelujen 
tarjoamiseen näille rekisteröidyille tai 
näiden rekisteröityjen käyttäytymisen
seurantaan.

(20) Jotta yksilöt eivät jäisi ilman heille 
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa 
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava 
kaikkien unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä, 
jos sitä suorittava rekisterinpitäjä ei ole 
sijoittautunut unioniin ja jos käsittelytoimet 
liittyvät tavaroiden tai palvelujen 
tarjoamiseen, mukaan luettuna maksutta 
tarjottavat palvelut, näille rekisteröidyille
tai näiden rekisteröityjen seurantaan.
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Or. en

Perustelu

Tätä asetusta olisi myös voitava soveltaa rekisterinpitäjiin, jotka eivät ole sijoittautuneet 
unioniin, jos käsittelytoimet liittyvät tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen unionin alueella 
asuville rekisteröidyille huolimatta siitä, ovatko nämä tavarat tai palvelut maksullisia, tai 
näiden rekisteröityjen seurantaan. Katso asiaan liittyvä 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaan 
esitetty tarkistus.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sen määrittämiseksi, voidaanko 
käsittelytoiminnan katsoa koskevan 
rekisteröityjen ’käyttäytymisen seurantaa’, 
olisi varmistettava, onko yksilöitä seurattu 
internetissä sellaisten käsittelytekniikoiden 
avulla, jotka käsittävät ’profiilin’ 
soveltamisen tiettyyn yksilöön erityisesti 
häntä koskevien päätösten tekemistä varten 
tai hänen henkilökohtaisten 
mieltymystensä, käyttäytymisensä ja 
asenteidensa analysointia tai ennakoimista 
varten.

(21) Sen määrittämiseksi, voidaanko 
käsittelytoiminnan katsoa koskevan 
rekisteröityjen ’seurantaa’, olisi 
varmistettava, onko yksilöitä seurattu 
internetissä tai muulla tavalla tai onko 
heistä kerätty muita tietoja, mukaan 
lukien unionin julkisista rekistereistä ja 
ilmoituksista, joihin on pääsy unionin 
ulkopuolelta ja joihin nyt tai mahdollisesti 
tulevaisuudessa voidaan soveltaa sellaisia 
käsittelytekniikoita, jotka käsittävät 
’profiilin’ soveltamisen tiettyyn yksilöön 
erityisesti häntä koskevien päätösten 
tekemistä varten tai hänen 
henkilökohtaisten mieltymystensä, 
käyttäytymisensä ja asenteidensa 
analysointia tai ennakoimista varten.

Or. en

Perustelu

Unionin ulkopuolisten rekisterinpitäjien esimerkiksi internetissä suorittaman unionin alueella 
asuvien käyttäytymisen seurannan lisäksi asetuksen tulisi kattaa kaikki unionin alueella 
asuvia koskevien henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Tarkistuksella selvennetään 
"seurannan" merkitystä. Katso asiaan liittyvä 3 artiklan 2 kohdan b alakohtaan esitetty 
tarkistus.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi. 
Tietosuojaperiaatteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, joiden tunnistettavuus on 
poistettu siten, ettei rekisteröidyn 
tunnistaminen ole enää mahdollista.

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi. Tätä 
asetusta ei pitäisi soveltaa nimettömiin 
tietoihin, eli sellaisiin tietoihin, joita ei 
suoraan tai epäsuorasti, sellaisenaan tai 
yhdessä muiden asiaan liittyvien tietojen 
kanssa voida yhdistää tiettyyn 
luonnolliseen henkilöön, tai tapauksiin, 
joissa yhdistäminen edellyttäisi 
suhteettomasti aikaa, varoja ja 
ponnistuksia, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja tekniikan 
kehittymismahdollisuudet sen ajanjakson 
aikana, jolloin tietoja käsitellään.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsitettä tarkennetaan edelleen nimettömiä tietoja koskevien objektiivisten 
kriteerien avulla, jotka perustuvat Euroopan neuvoston suositukseen 2006(4). Katso asiaan 
liittyvät 4 artiklan 1 kohtaan ja johdanto-osan 24 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät voidaan 
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen ja protokollien 

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät voidaan 
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen ja protokollien 
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internet-tunnisteisiin, kuten IP-osoitteisiin 
tai evästeisiin. Näin käyttäjästä voi jäädä 
jälkiä, joita voidaan käyttää yhdessä 
ainutlaatuisten tunnisteiden ja muiden 
palvelimille toimitettujen tietojen avulla 
käyttäjien profilointiin ja tunnistamiseen. 
Tästä seuraa, että tunnistenumeroita, 
sijaintitietoja, internet-tunnisteita tai 
muita erityistekijöitä ei sinänsä tarvitse 
pitää henkilötietoina kaikissa tilanteissa.

yhteen tai useampaan internet-
tunnisteeseen, kuten IP-osoitteeseen, 
evästeeseen tai muuhun yksilölliseen 
tunnisteeseen. Tällaisista tunnisteista jää 
jälkiä, ja niitä voidaan käyttää 
luonnollisten henkilöiden tunnistamiseen, 
joten asetusta on sovellettava tällaisten 
tietojen käsittelyyn, paitsi jos voidaan 
osoittaa, että tunnisteet eivät liity 
luonnollisiin henkilöihin, kuten yritysten 
käytössä olevat IP-osoitteet, joiden ei 
katsota vastaavan tässä asetuksessa 
tarkoitettuja 'henkilötietoja'.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsitettä tarkennetaan objektiivisten kriteerien avulla. Tunnisteita, joilla on 
kiinteä yhteys luonnolliseen henkilöön, on pidettävä henkilötietoina. Katso asiaan liittyvä 
4 artiklan 1 kohdan johdanto-osan 23 kappaleeseen esitetty tarkistus. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan. Sen määrittämiseksi, milloin 
yksilö on lapsi, tähän asetukseen olisi 
sisällytettävä lapsen oikeuksia koskevassa 
YK:n yleissopimuksessa vahvistettu 
määritelmä.

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan. Sen määrittämiseksi, milloin 
yksilö on lapsi, tähän asetukseen olisi 
sisällytettävä lapsen oikeuksia koskevassa 
YK:n yleissopimuksessa vahvistettu 
määritelmä. Kun tässä asetuksessa 
viitataan lasten suojeluun, sitä ei pitäisi 
katsoa ohjeeksi siitä, että aikuisten
henkilötietojen suojaan voidaan kiinnittää 
vähemmän huomiota kuin siinä 
tapauksessa, että lasten suojeluun ei 
viitattaisi.

Or. en
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Perustelu

Lapset tarvitsevat erityistä suojelua, mutta tämä ei merkitse sitä, että aikuisten suojelun tarve 
olisi vähäisempi. Katso asiaan liittyvä 8 artikla ja 17 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen olisi perustuttava 
asianomaisen henkilön suostumukseen tai 
muuhun oikeutettuun perusteeseen, josta 
säädetään lainsäädännössä, joko tässä 
asetuksessa tai tässä asetuksessa 
tarkoitetussa muussa unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä.

(31) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen olisi perustuttava 
asianomaisen henkilön yksilöityyn, 
tietoiseen ja nimenomaiseen
suostumukseen tai muuhun oikeutettuun 
perusteeseen, josta säädetään 
lainsäädännössä, joko tässä asetuksessa tai 
tässä asetuksessa tarkoitetussa muussa 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kun tietojenkäsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen, 
rekisterinpitäjällä olisi oltava vastuu sen 
osoittamisesta, että rekisteröity on antanut 
suostumuksensa käsittelytoimiin. Etenkin 
jos suostumus annetaan muuta seikkaa 
koskevan kirjallisen ilmoituksen 
yhteydessä, olisi annettava takeet sen 
varmistamiseksi, että rekisteröity on 
tietoinen siitä, että hän on antanut 
suostumuksensa ja että hän tietää, mitä se 
koskee.

(32) Kun tietojenkäsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen, 
rekisterinpitäjällä olisi oltava vastuu sen 
osoittamisesta, että rekisteröity on antanut 
suostumuksensa käsittelytoimiin. Etenkin 
jos suostumus annetaan muuta seikkaa 
koskevan kirjallisen ilmoituksen 
yhteydessä, olisi annettava takeet sen 
varmistamiseksi, että rekisteröity on 
tietoinen siitä, että hän on antanut 
suostumuksensa ja että hän tietää, mitä se 
koskee. Vastatakseen tietojen 
minimoinnin periaatetta, todistustaakka 
on ymmärrettävä niin, että rekisteröidyn 
henkilöllisyyden tunnistamista vaaditaan 
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vain, jos tämä on välttämätöntä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sen varmistamiseksi, että suostumus 
annetaan vapaasti, olisi täsmennettävä, että 
suostumus ei ole pätevä peruste 
tietojenkäsittelylle, jos yksilöllä ei ole 
todellista vapaan valinnan mahdollisuutta 
ja jos hän ei voi myöhemmin kieltäytyä 
suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sitä 
ilman, että siitä aiheutuu hänelle haittaa.

(33) Sen varmistamiseksi, että suostumus 
annetaan vapaasti, olisi täsmennettävä, että 
suostumus ei ole pätevä peruste 
tietojenkäsittelylle, jos yksilöllä ei ole 
todellista vapaan valinnan mahdollisuutta 
ja jos hän ei voi myöhemmin kieltäytyä 
suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sitä 
ilman, että siitä aiheutuu hänelle haittaa. 
Oletusvaihtoehdot, kuten valmiiksi 
rastitetut ruudut, joita rekisteröidyn on 
muutettava vastustaakseen tietojensa 
käsittelyä, eivät merkitse vapaata 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Suostumuksen ei pitäisi muodostaa 
pätevää oikeudellista perustetta 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Näin on erityisesti siinä 
tapauksessa, että rekisteröity on 
riippuvuussuhteessa rekisterinpitäjään, 
esimerkiksi kun työnantaja käsittelee 
työntekijöiden henkilötietoja työsuhteen 
yhteydessä. Jos rekisterinpitäjä on 

(34) Suostumuksen ei pitäisi muodostaa 
pätevää oikeudellista perustetta 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Näin on erityisesti siinä 
tapauksessa, että rekisteröity on 
riippuvuussuhteessa rekisterinpitäjään, 
esimerkiksi kun työnantaja käsittelee 
työntekijöiden henkilötietoja työsuhteen 
yhteydessä, kun tietojen käsittelijä tai 
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viranomainen, epäsuhta liittyisi vain 
erityisiin tietojenkäsittelytoimiin, joiden 
yhteydessä viranomainen voi määrätä 
velvoitteen asiaa koskevien julkisten 
toimivaltuuksiensa nojalla eikä 
suostumusta voida katsoa annetun 
vapaaehtoisesti, kun otetaan huomioon 
rekisteröidyn edut.

rekisterinpitäjä on hallitsevassa 
markkina-asemassa rekisteröidylle 
tarjottavien tuotteiden tai palvelujen 
alalla tai kun yksipuolinen ja muu kuin 
keskeinen muutos palvelua koskeviin 
ehtoihin ei anna rekisteröidylle muuta
vaihtoehtoa kuin hyväksyä muutos tai 
lopettaa verkkoresurssin käyttö, johon 
hän on voinut käyttää huomattavasti 
aikaa. Jos rekisterinpitäjä on 
viranomainen, epäsuhta liittyisi vain 
erityisiin tietojenkäsittelytoimiin, joiden 
yhteydessä viranomainen voi määrätä 
velvoitteen asiaa koskevien julkisten 
toimivaltuuksiensa nojalla eikä 
suostumusta voida katsoa annetun 
vapaaehtoisesti, kun otetaan huomioon 
rekisteröidyn edut.

Or. en

Perustelu

"Selkeän epäsuhdan" käsitettä tarkennetaan sisällyttämällä määräävää markkina-asemaa ja 
asiakkaiden sitomista koskevat tilanteet.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Kun käsittely tapahtuu 
rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai kun 
käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 
tai julkisen vallan käyttöön liittyvän 
tehtävän suorittamiseksi, käsittelyllä olisi 
oltava oikeusperusta unionin 
lainsäädännössä tai sellaisessa jäsenvaltion 
lainsäädännössä, joka täyttää oikeuksien ja 
vapauksien rajoittamiselle Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa asetetut 
vaatimukset. Unionin oikeudessa tai 
kansallisessa lainsäädännössä määritetään,
olisiko yleistä etua tai julkisen vallan 

(36) Kun käsittely tapahtuu 
rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai julkisen 
vallan käyttöön liittyvän tehtävän 
suorittamiseksi, käsittelyllä olisi oltava 
oikeusperusta unionin lainsäädännössä tai 
sellaisessa jäsenvaltion lainsäädännössä, 
joka täyttää oikeuksien ja vapauksien 
rajoittamiselle Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa asetetut vaatimukset. 
Unionin oikeudessa tai kansallisessa 
lainsäädännössä määritetään, olisiko 
julkisen vallan käyttöä koskevan tehtävän 
suorittamisesta vastuussa olevan 
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käyttöä koskevan tehtävän suorittamisesta 
vastuussa olevan rekisterinpitäjän oltava 
julkinen viranomainen tai muu julkis- tai 
yksityisoikeudellinen luonnollinen tai 
oikeushenkilö, esimerkiksi ammatillinen 
yhteenliittymä.

rekisterinpitäjän oltava julkinen 
viranomainen tai muu julkis- tai 
yksityisoikeudellinen luonnollinen tai 
oikeushenkilö, esimerkiksi ammatillinen 
yhteenliittymä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
voivat muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. 
Tätä on arvioitava huolellisesti etenkin jos 
rekisteröity on lapsi, koska lapset 
tarvitsevat erityistä suojelua. 
Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi ja
maksutta. Läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi rekisterinpitäjällä olisi 
oltava velvollisuus ilmoittaa rekisteröidylle 
nimenomaisesti näistä oikeutetuista eduista 
ja rekisteröidyn oikeudesta vastustaa 
tietojenkäsittelyä, ja rekisterinpitäjällä olisi 
myös oltava velvollisuus esittää näitä 
oikeutettuja etuja koskevat asiakirjat. 
Koska on lainsäätäjän tehtävä vahvistaa 
lailla oikeusperusta, jonka nojalla 
viranomaiset voivat käsitellä tietoja, tätä 
oikeusperustaa ei pitäisi soveltaa 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

(38) Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut voivat 
muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. 
Tätä on arvioitava huolellisesti etenkin jos 
rekisteröity on lapsi, koska lapset 
tarvitsevat erityistä suojelua. 
Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä maksutta. 
Läpinäkyvyyden varmistamiseksi 
rekisterinpitäjällä olisi oltava velvollisuus 
ilmoittaa rekisteröidylle nimenomaisesti 
näistä oikeutetuista eduista ja rekisteröidyn 
oikeudesta vastustaa tietojenkäsittelyä, ja 
rekisterinpitäjällä olisi myös oltava 
velvollisuus esittää näitä oikeutettuja etuja 
koskevat asiakirjat. Koska on lainsäätäjän 
tehtävä vahvistaa lailla oikeusperusta, 
jonka nojalla viranomaiset voivat käsitellä 
tietoja, tätä oikeusperustaa ei pitäisi 
soveltaa tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en



PE501.927v04-00 22/222 PR\924343FI.doc

FI

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On rekisterinpitäjän oikeutetun edun 
mukaista rajoittaa tietojenkäsittely siihen, 
mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta 
viranomaiset, tietotekniikan kriisiryhmät 
(Computer Emergency Response Teams, 
CERT), CSIRT-toimijat 
(tietoturvaloukkauksiin reagoiva ja niitä 
tutkiva yksikkö), sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjoajat 
sekä turvallisuusteknologian ja -palvelujen 
tarjoajat voivat varmistaa verkko- ja 
tietoturvallisuuden eli verkon tai 
tietojärjestelmän kyvyn suojautua tietyllä 
varmuudella onnettomuuksilta tai 
laittomilta taikka ilkivaltaisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai
siirrettävien tietojen ja niihin liittyvien, 
verkoissa ja tietojärjestelmissä tarjottujen 
tai välitettävien palvelujen saatavuuden, 
aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden. 
Tähän voisi kuulua esimerkiksi luvattoman 
sähköisiin viestintäverkkoihin pääsyn ja 
vahingollisen koodin jakamisen 
ehkäiseminen sekä 
palvelunestohyökkäysten ja tietokoneille ja 
sähköisille viestintäjärjestelmille koituvien 
vahinkojen estäminen.

(39) On rekisterinpitäjän oikeutetun edun 
mukaista tietyissä tapauksissa rajoittaa 
tietojenkäsittely siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä, jotta 
viranomaiset, tietotekniikan kriisiryhmät 
(Computer Emergency Response Teams, 
CERT), CSIRT-toimijat 
(tietoturvaloukkauksiin reagoiva ja niitä 
tutkiva yksikkö), sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjoajat 
sekä turvallisuusteknologian ja -palvelujen 
tarjoajat voivat varmistaa verkko- ja 
tietoturvallisuuden eli verkon tai 
tietojärjestelmän kyvyn suojautua 
onnettomuuksilta tai ilkivaltaisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai 
siirrettävien tietojen ja niihin liittyvien, 
verkoissa ja tietojärjestelmissä tarjottujen 
palvelujen saatavuuden, aitouden, eheyden 
ja luottamuksellisuuden. Tähän voisi 
kuulua esimerkiksi luvattoman sähköisiin 
viestintäverkkoihin pääsyn ja vahingollisen 
koodin jakamisen ehkäiseminen sekä 
palvelunestohyökkäysten ja tietokoneille ja 
sähköisille viestintäjärjestelmille koituvien 
vahinkojen estäminen. Henkilötietojen 
käsittely julkisesti saatavilla olevien 
verkkojen ja tietojärjestelmien 
väärinkäytön rajoittamiseksi, kuten se että 
järjestelmän operaattori merkitsee 
sanoman autentikointikoodin (MAC) 
osoitteita taikka sähköpostiosoitteita 
mustalle listalle, on myös oikeutetun edun 
mukaista.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Rekisteröityyn kohdistuvien 
oikeusvaatimusten täytäntöönpano, kuten 
velkojen perintä tai yksityishenkilöihin 
kohdistuvat vahingot ja 
oikeussuojakeinot, muodostavat 
oikeutetun edun sillä edellytyksellä, että 
oikeusvaatimus on esitetty ennen 
henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. 
Samaa periaatetta sovelletaan myös 
rekisteröidyn rekisterinpitäjälle 
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen 
ja rajoittamiseen, esimerkiksi 
maksulaiminlyöntien ehkäisemiseen.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 b) Rekisteröidyn edut ja perusoikeudet 
syrjäyttävät rekisterinpitäjän edut, kun 
henkilötietoja käsitellään olosuhteissa, 
joissa rekisteröidyllä ei ole tietoa 
jatkokäsittelystä, esimerkiksi kun 
rekisteröity käyttää hakukonetta, 
kirjoittaa ja lähettää sähköpostia tai 
käyttää muuta sähköistä 
henkilökohtaiseen viestintään tarkoitettua 
palvelua. Tällaisten tietojen kaikenlaisen 
käsittelyn muuhun tarkoitukseen kuin 
rekisteröidyn pyytämän palvelun 
suorittamiseen ei pitäisi katsoa olevan 
rekisterinpitäjän oikeutetun edun 
mukaista.
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Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Henkilötietoja, jotka ovat 
perusoikeuksien tai yksityisyyden kannalta 
erityisen arkaluonteisia ja haavoittuvia, on 
suojeltava erityisen tarkasti. Tällaisia 
tietoja ei pitäisi käsitellä ilman 
rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 
Olisi kuitenkin nimenomaisesti säädettävä
tätä kieltoa koskevista poikkeuksista 
erityisten tarpeiden vaatiessa etenkin, jos 
kyseisten tietojen käsittely suoritetaan 
tiettyjen yhdistysten tai säätiöiden sellaisen 
oikeutetun toiminnan yhteydessä, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa 
perusvapauksien toteutuminen.

(41) Henkilötietoja, jotka ovat 
perusoikeuksien tai yksityisyyden kannalta 
erityisen arkaluonteisia ja haavoittuvia, on 
suojeltava erityisen tarkasti. Tällaisia 
tietoja ei pitäisi käsitellä ilman 
rekisteröidyn nimenomaista ja tietoon 
perustuvaa suostumusta. Olisi kuitenkin 
nimenomaisesti säädettävä tätä kieltoa 
koskevista poikkeuksista erityisten 
tarpeiden vaatiessa etenkin, jos kyseisten 
tietojen käsittely suoritetaan tiettyjen 
yhdistysten tai säätiöiden sellaisen 
oikeutetun toiminnan yhteydessä, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten 
rekisteröityjen perusvapauksien 
toteutuminen.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Arkaluonteisten tietoryhmien 
käsittelykiellosta olisi voitava poiketa 
myös siinä tapauksessa, että poikkeaminen 
perustuu lakiin ja tapahtuu asianmukaisten 
takeiden vallitessa, jotta voidaan suojata 
henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, kun 
se on perusteltua yleistä etua koskevien 
syiden ja erityisesti terveyteen liittyvien 
syiden vuoksi, esimerkiksi 
kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun 

(42) Arkaluonteisten tietoryhmien 
käsittelykiellosta olisi voitava poiketa 
myös siinä tapauksessa, että poikkeaminen 
perustuu lakiin ja tapahtuu asianmukaisten 
takeiden vallitessa, jotta voidaan suojata 
henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, kun 
se on perusteltua yleistä etua koskevien 
syiden ja erityisesti terveyteen liittyvien 
syiden vuoksi, esimerkiksi 
kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun 
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alalla ja terveydenhuoltopalvelujen 
hallintoa varten, erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten.

alalla ja terveydenhuoltopalvelujen 
hallintoa varten, erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Arkaluonteisen tiedon käsittelyyn historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten ei ole niin kiireellistä tai pakottavaa tarvetta kuin kansanterveyttä 
tai sosiaalista suojelua varten. Tällöin ei ole tarvetta ottaa käyttöön sellaista poikkeusta, joka 
laittaa ne samalle tasolle muiden lueteltujen perustelujen kanssa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jos rekisterinpitäjä ei pysty 
tunnistamaan luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjää ei pitäisi velvoittaa 
hankkimaan lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä. Kun 
rekisteröity on esittänyt 
tiedonsaantipyynnön, rekisterinpitäjällä 
olisi oltava oikeus pyytää rekisteröidyltä 
lisätietoja, joiden avulla rekisterinpitäjä voi 
löytää tämän pyytämät henkilötiedot.

(45) Jos rekisterinpitäjä ei pysty 
tunnistamaan tai yksilöimään luonnollista 
henkilöä käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjää ei pitäisi velvoittaa 
hankkimaan lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä. Kun 
rekisteröity on esittänyt 
tiedonsaantipyynnön, rekisterinpitäjällä 
olisi oltava oikeus pyytää rekisteröidyltä 
lisätietoja, joiden avulla rekisterinpitäjä voi 
löytää tämän pyytämät henkilötiedot.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Oikeus henkilötietojen suojaan 
perustuu rekisteröidyn oikeuteen valvoa 
käsiteltäviä henkilötietojaan. Tätä varten 
rekisteröidyllä on oltava selkeät ja 
yksiselitteiset oikeudet saada 
läpinäkyvässä, selkeässä ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa tietoja 
henkilötietojensa käsittelystä, oikeudesta 
saada, oikaista ja poistaa henkilökohtaisia 
tietojaan, oikeudesta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen ja oikeudesta 
vastustaa profilointia. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oltava oikeus tehdä valitus 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän suorittamasta henkilötietojen 
käsittelystä toimivaltaiselle 
tietosuojaviranomaiselle ja käynnistää 
oikeustoimet oikeuksiensa 
täytäntöönpanemiseksi sekä oikeus saada 
korvaus lainvastaisesta käsittelystä tai 
tämän asetuksen säännösten kanssa 
yhteensopimattomasta toiminnasta 
aiheutuvasta vahingosta. Tämän 
asetuksen säännöksillä vahvistetaan, 
selvennetään, taataan ja tarvittaessa 
kodifioidaan näitä oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Tiivistelmä rekisteröityjen oikeuksista, joka vastaa periaatteita käsittelevän 5 artiklan 
tiivistelmää.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti 
siitä, miten tähän asetukseen perustuvien 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
voitaisiin helpottaa, esimerkiksi siitä, miten 
voi pyytää maksutta pääsyä tietoihin tai 
tietojen oikaisemista ja poistamista sekä 
käyttää oikeutta vastustaa 
tietojenkäsittelyä. Rekisterinpitäjä olisi 
velvoitettava vastaamaan rekisteröidyn 
pyyntöihin tietyssä määräajassa ja 
perustelemaan kieltäytymisensä siinä 
tapauksessa, että rekisteröidyn pyyntöä ei 
noudateta.

(47) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti 
siitä, miten tähän asetukseen perustuvien 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
voitaisiin helpottaa, esimerkiksi siitä, miten 
voi saada maksutta pääsyä tietoihin tai 
tietojen oikaisemista ja poistamista sekä 
käyttää oikeutta vastustaa 
tietojenkäsittelyä. Rekisterinpitäjä olisi 
velvoitettava vastaamaan rekisteröidyn 
pyyntöihin tietyssä määräajassa ja 
perustelemaan kieltäytymisensä siinä 
tapauksessa, että rekisteröidyn pyyntöä ei 
voida noudattaa.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Tätä ei kuitenkaan tarvitse vaatia 
silloin kun rekisteröidyllä jo on tämä tieto 
tai kun lainsäädännössä nimenomaisesti 
säädetään tietojen tallentamisesta tai 
luovuttamisesta tai kun tietojen 
toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa. Viimeksi mainittu tilanne liittyy 
erityisesti tapauksiin, joissa käsittely 
tapahtuu historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten; tällöin 
voidaan ottaa huomioon rekisteröityjen 
määrä, tietojen ikä ja mahdollisesti 
hyväksytyt korvaavat toimenpiteet.

(50) Tätä ei kuitenkaan tarvitse vaatia 
silloin kun rekisteröidyllä jo on tämä tieto 
tai kun lainsäädännössä nimenomaisesti 
säädetään tietojen tallentamisesta tai 
luovuttamisesta tai kun tietojen 
toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta 
vaivaa.
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Or. en

Perustelu

Poistettu teksti saatetaan virheellisesti tulkita siten, että edistetään tietyntyyppisen 
tiedonkäsittelyn heikompaa suojaa. Katso asiaan liittyvä 14 artiklan 5 kohta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 
olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tietojen 
vastaanottajista, käsiteltävien tietojen 
logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista 
seurauksista, ainakin jos käsittely perustuu 
profilointiin. Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa 
vahinkoa muiden oikeuksille ja 
vapauksille, esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
omaisuudelle eikä etenkään ohjelmistojen 
tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 
olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tietojen 
vastaanottajista, käsiteltävien tietojen 
logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista 
seurauksista, ainakin jos käsittely perustuu 
profilointiin. Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa 
vahinkoa muiden oikeuksille ja 
vapauksille, esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
omaisuudelle esimerkiksi ohjelmistojen 
tekijänoikeuksiin liittyen. Näiden 
seikkojen huomioon ottaminen ei 
kuitenkaan saisi johtaa siihen, että 
rekisteröidylle ei anneta minkäänlaista 
tietoa.

Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys, jonka mukaan "henkisellä omaisuudella" tässä yhteydessä tarkoitetaan 
henkilötietojen käsittelyyn käytettävän ohjelmiston tekijänoikeuksien suojeluun, ei 
tekijänoikeuksien suojeluun yleisesti, mikä ei sisälly tämän asetuksen soveltamisalaan. Katso 
asiaan liittyvä 15 artikla.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Rekisterinpitäjän olisi käytettävä 
kaikkia kohtuullisia keinoja tarkistaakseen 
sellaisen rekisteröidyn henkilöllisyyden, 
joka haluaa käyttää tiedonsaantioikeuttaan, 
erityisesti verkkopalvelujen ja internet-
tunnisteiden yhteydessä. Rekisterinpitäjän 
ei pitäisi säilyttää henkilötietoja ainoastaan 
mahdollisiin pyyntöihin vastaamista 
varten.

(52) Rekisterinpitäjän olisi käytettävä 
kaikkia kohtuullisia keinoja tarkistaakseen 
sellaisen rekisteröidyn autenttisuuden, 
joka haluaa käyttää tiedonsaantioikeuttaan, 
erityisesti verkkopalvelujen ja internet-
tunnisteiden yhteydessä. Rekisterinpitäjän 
ei pitäisi säilyttää henkilötietoja ainoastaan 
mahdollisiin pyyntöihin vastaamista 
varten.

Or. en

Perustelu

Salanimeä käytettäessä, mikä tämän asetuksen mukaan on suositeltavaa, käyttäjän on 
ainoastaan tunnistauduttava esimerkiksi todistamalla, että hän on tilin haltija, eikä hänen 
tarvitse antaa henkilötietojaan. Katso asiaan liittyvä 10 artikla, 11 artiklan 2 kohta ja 
15 artiklan 1 kohta. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus ”tulla unohdetuksi”, 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus ”tulla poistetuksi ja
unohdetuksi”, jos tietojen säilyttäminen ei 
ole tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
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henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tämä oikeus tulee kyseeseen erityisesti 
silloin kun rekisteröity on antanut 
suostumuksensa lapsena, jolloin hän ei 
ollut täysin tietoinen tietojenkäsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, ja haluaa myöhemmin 
poistaa tällaiset tiedot erityisesti 
internetistä. Tietojen säilyttäminen 
edelleen voitaisiin kuitenkin sallia, jos se 
on tarpeen historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä, kansanterveyteen liittyvän 
yleisen edun vuoksi, sananvapautta 
koskevan oikeuden käyttöä varten, tai kun 
laki niin vaatii tai kun on olemassa syy 
rajoittaa tietojen käsittelyä sen sijaan että 
ne poistettaisiin.

henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tietojen säilyttäminen edelleen voitaisiin 
kuitenkin sallia, jos se on tarpeen 
historiantutkimukseen taikka tilastolliseen 
tai tieteelliseen tutkimukseen liittyvistä 
syistä, kansanterveyteen liittyvän yleisen 
edun vuoksi, sananvapautta koskevan 
oikeuden käyttöä varten, tai kun laki niin 
vaatii tai kun on olemassa syy rajoittaa 
tietojen käsittelyä sen sijaan että ne 
poistettaisiin.

Or. en

Perustelu

Koska tämä kappale kattaa kaikkien kansalaisten oikeudet, "erityisen" huomion 
kiinnittämisellä lapsiin ei ole juurikaan lisäarvoa. Komission teksti saatetaan tulkita niin, että 
aikuiset nauttivat vähemmän kattavaa suojaa. Lisäksi lasten suostumuksen pätevyydestä 
omien tietojensa käsittelyyn on jo asetettu erityisiä vaatimuksia. Tässä yhteydessä poistettu 
teksti toistaisi vain samaa asiaa. Katso asiaan liittyvä johdanto-osan 29 kappale ja 8 artiklan 
1 kohta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jotta voitaisiin lujittaa ”oikeutta tulla 
unohdetuksi” verkkoympäristössä, olisi 
laajennettava oikeutta tietojen poistamiseen 
niin, että tiedot julkistanut rekisterinpitäjä 
velvoitettaisiin ilmoittamaan tietoja 
käsitteleville kolmansille osapuolille 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. 

(54) Jotta voitaisiin lujittaa ”oikeutta tulla 
poistetuksi ja unohdetuksi” 
verkkoympäristössä, olisi laajennettava 
oikeutta tietojen poistamiseen niin, että 
tiedot ilman laillista perustetta julkistanut 
rekisterinpitäjä velvoitettaisiin 
toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tietojen poistamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
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Tämän ilmoituksen varmistamiseksi 
rekisterinpitäjän olisi toteutettava kaikki 
kohtuulliset, muun muassa tekniset 
toimenpiteet, niiden tietojen suhteen, 
joiden julkistamisesta rekisterinpitäjä on 
vastuussa. Kun henkilötiedot julkistaa 
kolmas osapuoli, rekisterinpitäjän olisi 
katsottava olevan vastuussa 
julkistamisesta, jos rekisterinpitäjä on 
valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan tiedot.

rekisteröidyn oikeutta vaatia korvausta.

Or. en

Perustelu

Oikeus poistaa tietoja ja oikeus tietojen oikaisemiseen ovat edelleen tärkeitä rekisteröidyille, 
sillä tietoja luovutetaan yhä enenevissä määrin, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia. Mikäli 
henkilötietojen julkistaminen kuitenkin tapahtuu tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen oikeudellisten perusteiden perusteella, "oikeus tulla unohdetuksi" ei ole 
realistinen eikä oikeutettu. Katso asiaan liittyvät 17 artiklan 2 kohtaan sekä 17 artiklaan 
2 a kohtaan ehdotetut tarkistukset. Tämä ei merkitse sitä, että kolmannet osapuolet voisivat 
käsitellä julkaistuja henkilötietoja edelleen, jos siihen ei ole oikeudellista perustaa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jotta voitaisiin edelleen lujittaa 
rekisteröityjen oikeutta valvoa 
henkilötietojaan ja heidän 
tiedonsaantioikeuttaan silloin kun 
henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä ja yleisesti 
käytetyssä muodossa, rekisteröidyillä olisi 
oltava oikeus saada jäljennös heitä 
koskevista tiedoista myös yleisesti 
käytetyssä sähköisessä muodossa. 
Rekisteröityjen pitäisi myös voida siirtää 
antamansa tiedot yhdestä automaattisesta 
sovelluksesta, esimerkiksi sosiaalisesta 
verkostosta, toiseen. Tätä olisi sovellettava 
silloin kun rekisteröity on antanut tiedot 
automaattiseen käsittelyjärjestelmään 

(55) Jotta voitaisiin edelleen lujittaa 
rekisteröityjen oikeutta valvoa 
henkilötietojaan ja heidän 
tiedonsaantioikeuttaan, rekisteröidyillä 
olisi oltava oikeus saada maksutta heitä 
koskevat tiedot myös yleisesti käytetyssä 
yhteentoimivassa ja, mikäli mahdollista, 
avoimen lähdekoodin sähköisessä 
muodossa. Rekisteröityjen pitäisi myös 
voida siirtää antamansa tiedot yhdestä 
automaattisesta sovelluksesta, esimerkiksi 
sosiaalisesta verkostosta, toiseen. 
Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien ei 
pitäisi käyttää näiden tietojen siirtämistä 
palvelujensa käytön edellytyksenä. 
Sosiaalisia verkostoja olisi 
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oman suostumuksensa tai sopimuksen 
täytäntöönpanon perusteella.

mahdollisimman laajasti kannustettava 
säilyttämään tietoja niin, että 
rekisteröityjen tietojen tehokas 
siirtäminen järjestelmästä toiseen 
sallitaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus, että tietoja olisi jo pitänyt käsitellä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, 
jotta oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen voidaan soveltaa, voi estää tämän 
säännöksen soveltamista ja rajoittaa rekisteröidyn oikeutta tietojen siirtämiseen. 
Rekisterinpitäjien olisi voitava muuttaa kaikki jäsennellyt tiedot, myös erityisessä ja 
epätavallisessa muodossa olevat tiedot, yleisesti käytettyyn muotoon. Katso asiaan liittyvä 
15 artiklan 2 kohta, sellaisena kun se on muutettuna. Toisella osalla selvennetään, että 
tietojen siirtäminen järjestelmään ei tulisi olla edellytys niiden käytölle kuluttajien 
suojelemiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
olisi oltava oikeus vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten maksutta ja tavalla, 
johon tämä voi vedota helposti ja 
tehokkaasti.

(57) Jos henkilötietoja käsitellään yhtä tai 
useampaa nimenomaista tarkoitusta
varten, rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
etukäteen vastustaa henkilötietojensa 
käsittelyä tällaista markkinointia varten,
maksutta ja tavalla, johon tämä voi vedota 
helposti ja tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyväksyttävää syytä esittää, että suoramarkkinointia koskevaan käsittelyyn olisi 
sovellettava vähemmän takeita kuin muihin käsittelyn muotoihin. Katso asiaan liittyvä 
19 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta tietojen 
automaattisen käsittelyn avulla tapahtuvaan 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden 
kohteeksi. Tällaiset toimenpiteet olisi 
kuitenkin sallittava, jos ne on 
nimenomaisesti hyväksytty laissa tai 
toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on antanut niihin 
suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
rekisteröidylle, oikeus tietojen käsittelyyn 
ihmisen toimesta ja se, että tällaista 
toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen.

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta 
profiloinnin tai tietojen automaattisen 
käsittelyn avulla tapahtuvaan profilointiin 
perustuvien toimenpiteiden kohteeksi. 
Tällaiset toimenpiteet olisi kuitenkin 
sallittava, jos ne on nimenomaisesti 
hyväksytty laissa tai toteutettu sopimuksen 
tekemisen tai täytäntöönpanon yhteydessä 
tai kun rekisteröity on antanut niihin 
suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
rekisteröidylle. Tällaisten toimenpiteiden 
ei pitäisi johtaa syrjintään, ne eivät saisi 
koskea lapsia tai tuottaa ilman ihmisen 
toimintaa oikeus- tai haittavaikutuksia 
rekisteröidylle.

Or. en

Perustelu

Kuten missä tahansa tiedon keräämisessä, käsittelyssä ja käytössä, profiloinnille asetetaan 
4 artiklassa määritelty yleinen kielto ja sitä voidaan käyttää vain laissa säädetyissä 
tapauksissa, esimerkiksi rekisteröidyn suostumuksella tai lakisääteisten määräysten 
perusteella. Suostumus on ensisijaisesti yksityisellä sektorilla käytettävä vaihtoehto (muun 
muassa sopimukset), kun taas lakisääteisiä määräyksiä sovelletaan erityisesti julkisella 
sektorilla. Vaatimuksella, jonka mukaan rekisteröidyn on annettava suostumuksensa 
profiloinnille, estetään usein käytännössä tapahtuva tosiasia, eli että profiileja luodaan 
ilman, että rekisteröity on tietoinen asiasta. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 
14 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, g a alakohtaan ja g b alakohtaan sekä 15 artiklan 
1 kohtaan ja 20 artiklaan esitetyt tarkistukset.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Rajoituksista, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, tiedonsaantioikeutta,
oikeutta oikaista ja poistaa tietoja, oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 
oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä sekä 
henkilötietoja koskevasta 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista 
rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä 
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan 
säätää unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
esimerkiksi ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä taikka 
rikosten tai, säännellyn ammattitoiminnan 
yhteydessä, ammattietiikan rikkomusten 
torjumista, tutkimista ja syytteeseenpanoa 
varten tai muiden unionin tai jäsenvaltion 
yleistä etua koskevien syiden vuoksi, 
esimerkiksi unionin tai jäsenvaltion
tärkeiden taloudellisten tai rahoitusta 
koskevien etujen vuoksi tai säänneltyjen 
ammattien ammattietiikkaa koskevien 
loukkausten vuoksi tai rekisteröidyn 
suojelemiseksi tai muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 
Näiden rajoitusten olisi oltava Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisia.

(59) Rajoituksista, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, oikeutta saada tietoja
oikeutta oikaista ja poistaa tietoja, oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 
oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä sekä 
henkilötietoja koskevasta 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista 
rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä 
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan 
säätää unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
esimerkiksi ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä taikka 
rikosten tai, säännellyn ammattitoiminnan 
yhteydessä, ammattietiikan rikkomusten 
torjumista, tutkimista ja syytteeseenpanoa 
varten tai muiden unionin tai jäsenvaltion 
yleistä etua koskevien syiden vuoksi, 
esimerkiksi säänneltyjen ammattien 
ammattietiikkaa koskevien loukkausten 
vuoksi tai rekisteröidyn suojelemiseksi tai 
muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien 
suojelemiseksi. Näiden rajoitusten olisi 
oltava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
eurooppalaisessa yleissopimuksessa 
vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus, joka perustuu tietoihin tutustumista koskevan oikeuden ja tietojen siirtämistä 
järjestelmästä toiseen koskevan oikeuden yhdistämiseen sekä profiloinnin selventämiseen. 
Katso asiaan liittyvä 15, 18 ja 20 artikla sekä 21 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Olisi vahvistettava rekisterinpitäjän 
kattava vastuu suorittamastaan tai 
rekisterinpitäjän puolesta suoritetusta 
henkilötietojen käsittelystä. 
Rekisterinpitäjän olisi erityisesti 
varmistettava ja kyettävä osoittamaan, että 
kaikki käsittelytoimet ovat tämän 
asetuksen mukaisia.

(60) Olisi vahvistettava rekisterinpitäjän 
kattava vastuu suorittamastaan tai 
rekisterinpitäjän puolesta suoritetusta 
henkilötietojen käsittelystä 
tilivelvollisuuden varmistamiseksi. 
Rekisterinpitäjän olisi erityisesti 
varmistettava ja kyettävä osoittamaan, että 
kaikki käsittelytoimet ovat tämän
asetuksen mukaisia. 

Or. en

Perustelu

Tilivelvollisuuden käsite on mainittava nimenomaisesti ja on tarkennettava, että vain 
pyynnöstä on osoitettava, että käsittelytoimet ovat tämän asetuksen mukaisia. Katso asiaan 
liittyvä 22 artikla.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suoja henkilötietojen 
käsittelyssä edellyttää, että toteutetaan 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet sekä käsittelyn suunnittelu-
että toteuttamisvaiheessa, asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Varmistaakseen ja osoittaakseen, että 
asetusta on noudatettu, rekisterinpitäjän 

(61) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suoja henkilötietojen 
käsittelyssä edellyttää, että toteutetaan 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet sekä käsittelyn suunnittelu-
että toteuttamisvaiheessa, asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Varmistaakseen ja osoittaakseen, että
asetusta on noudatettu, rekisterinpitäjän 
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olisi hyväksyttävä sisäisiä menettelyjä ja 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
jotka vastaavat erityisesti sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita.

olisi hyväksyttävä sisäisiä menettelyjä ja 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
jotka vastaavat erityisesti sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. 
Sisäänrakennetun tietosuojan periaate 
tarkoittaa sitä, että tietosuoja kattaa 
tekniikan koko elinkaaren alustavasta 
suunnitteluvaiheesta aina lopulliseen 
hyödyntämis-, käyttö- ja 
käytöstäpoistovaiheeseen. Oletusarvoisen 
tietosuojan periaate edellyttää, että 
palveluja ja tuotteita koskeva yksityisyys 
vastaa oletusarvoisesti tietosuojan yleisiä 
periaatteita, kuten tietojen minimoinnin ja 
käsittelytarkoituksen rajoittamisen 
periaatteita.

Or. en

Perustelu

Jotta "sisäänrakennettu tietosuoja" toimisi tehokkaasti, sitä on sovellettava koko 
tietojenkäsittelyjärjestelmän elinkaaren aikana. Sekä "sisäänrakennetun tietosuojan" että 
"oletusarvoisen tietosuojan" käsitteitä olisi määriteltävä selkeämmin, kuten tarkistuksessa 
ehdotetaan. Katso asiaan liittyvä 23 artikla.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jos unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee 
rekisterinpitäjä, joka ei ole sijoittautunut 
unioniin, ja käsittely liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai heidän 
käyttäytymisensä seurantaan, 
rekisterinpitäjän olisi nimitettävä edustaja, 
paitsi jos rekisterinpitäjä on sijoittautunut 
kolmanteen maahan, joka tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason, tai jos rekisterinpitäjä on 
pieni tai keskisuuri yritys tai viranomainen 
tai julkishallinnon elin tai jos 
rekisterinpitäjä tarjoaa tavaroita ja 

(63) Jos unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee 
rekisterinpitäjä, joka ei ole sijoittautunut 
unioniin, ja käsittely liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai näiden rekisteröityjen
seurantaan, rekisterinpitäjän olisi 
nimitettävä edustaja, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on sijoittautunut 
kolmanteen maahan, joka tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason, tai jos rekisterinpitäjä on 
yritys tai viranomainen tai julkishallinnon 
elin tai jos rekisterinpitäjä tarjoaa tavaroita 
ja palveluja näille rekisteröidyille vain 
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palveluja näille rekisteröidyille vain 
satunnaisesti. Edustajan olisi toimittava 
rekisterinpitäjän puolesta, ja edustajaan 
voivat ottaa yhteyttä kaikki 
valvontaviranomaiset.

satunnaisesti. Edustajan olisi toimittava 
rekisterinpitäjän puolesta, ja edustajaan 
voivat ottaa yhteyttä kaikki 
valvontaviranomaiset.

Or. en

Perustelu

Digitaalisessa ympäristössä ei enää ole tarkoituksenmukaista käyttää työntekijöiden määrää 
henkilötietojen käsittelyn merkityksen mittapuuna. Verkossa toimiva valokuvapalveluyritys 
Instagram myytiin hiljattain Facebookille miljardin euron hintaan. Yrityksessä oli sillä 
hetkellä 13 työntekijää. Merkittävämpää on niiden rekisteröityjen määrä, joiden tietoja 
käsitellään.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi dokumentoitava kaikki 
käsittelytoimet voidakseen osoittaa, että ne 
ovat tämän asetuksen mukaisia. 
Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät olisi velvoitettava tekemään 
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja 
esittämään sille pyydettäessä käsittelyä 
koskevat dokumentit, jotta 
tietojenkäsittelytoimia voidaan seurata 
niiden pohjalta.

(65) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi dokumentoitava kaikki 
käsittelytoimet voidakseen osoittaa, että ne 
ovat tämän asetuksen mukaisia, jotta 
rekisteröidylle voidaan antaa riittävästi 
tietoja. Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät olisi velvoitettava tekemään 
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja 
esittämään sille pyydettäessä ainakin
käsittelyä koskevat tiedot, jotta 
tietojenkäsittelytoimia voidaan seurata 
niiden pohjalta.

Or. en
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistaessaan teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi komission olisi edistettävä 
teknologianeutraaliutta, yhteentoimivuutta 
ja innovointia sekä tehtävä tarvittaessa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistettaessa teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi olisi edistettävä 
teknologianeutraaliutta, yhteentoimivuutta 
ja innovointia sekä tarvittaessa 
kannustettava kolmansia maita.

Or. en

Perustelu

Ei näytä olevan mitään syytä rajata toimenpiteisiin kannustamista vain komission tehtäväksi.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
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haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 
24 tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä. 
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 
72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä. 
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. en

Perustelu

Koska ilmoittaminen 24 tunnin kuluessa ei aina ole mahdollista, esittelijä ehdottaa, että 
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aikaa, jonka kuluessa valvontaviranomaiselle on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta, pidennetään 72 tuntiin. Rekisteröityjen ilmoitusväsymyksen 
estämiseksi rekisteröidyille on ilmoitettava vain tapauksista, joissa tietoturvaloukkaus 
todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti rekisteröidyn henkilötietoihin tai yksityisyyteen, 
esimerkiksi henkilötietovarkauksista tai -petoksista, taloudellisista menetyksistä, fyysisestä 
haitasta, vakavasta nöyryytyksestä tai maineen vahingoittamisesta. Katso asiaan liittyvä 
31 artiklan 1 kohta ja 32 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Viranomaisten tai julkishallinnon 
elinten olisi tehtävä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, ellei sellaista ole jo 
tehty, kun hyväksytään kansallista 
lainsäädäntöä, johon kyseisen 
viranomaisen tai julkishallinnon elimen 
tehtävien suorittaminen perustuu ja joka 
säätelee siihen liittyviä käsittelytoimia tai 
käsittelytoimien sarjoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Myös tapauksissa, joissa viranomaiset lainsäädäntöön perustuen käsittelevät tietoja, on 
tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi, jotta tämän asetuksen noudattaminen 
varmistetaan, erityisesti tietojen minimoinnin ja tietoturvan varmistamiseksi ja rekisteröityjen 
oikeuksiin ja vapauksiin liittyvien riskien lieventämiseksi. Katso asiaan liittyvä 33 artiklan 
5 kohdan poistaminen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
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vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista olisi 
kuultava valvontaviranomaista tällaisesta 
riskialttiista käsittelystä, joka saattaa olla 
vastoin asetuksen säännöksiä, jotta se voi
esittää ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. 
Tällainen kuuleminen olisi suoritettava 
myös joko kansallisen parlamentin 
toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista olisi 
kuultava tietosuojavastaavaa tai
valvontaviranomaista tällaisesta 
riskialttiista käsittelystä, joka saattaa olla 
vastoin asetuksen säännöksiä, jotta se voi 
esittää ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. 
Tällainen kuuleminen olisi suoritettava 
myös joko kansallisen parlamentin 
toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään 
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
suuressa yrityksessä tai sellaisessa 
yrityksessä, sen koosta riippumatta, jonka 
keskeisiin toimintoihin liittyy säännöllistä 
ja järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Tällaisen tietosuojavastaavan 
olisi voitava suorittaa velvollisuutensa ja 
tehtävänsä riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei.

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai jos se yksityisellä 
sektorilla koskee yli 500:aa rekisteröityä 
vuodessa, tai sellaisessa yrityksessä, sen 
koosta riippumatta, jonka keskeisiin 
toimintoihin liittyy säännöllistä ja 
järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Kun määritetään käsiteltävien 
rekisteröityjen tietojen määrää, huomioon 
ei oteta arkistoituja tietoja, joita on 
rajoitettu niin, että niihin ei ole normaalia 
pääsyä eikä niihin sovelleta 
rekisterinpitäjän käsittelytoimia eikä niitä 
enää voi muuttaa. Tällaisen 
tietosuojavastaavan olisi voitava suorittaa 
velvollisuutensa ja tehtävänsä 
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riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei 
ja suorittaapa hän tehtävää 
täysipäiväisesti tai ei. Tietosuojavastaavaa 
olisi kuultava erityisesti ennen 
automaattisten henkilötietojen 
käsittelyjärjestelmien suunnittelua, 
hankintaa, kehittämistä ja perustamista, 
jotta sisäänrakennetun yksityisyyden 
suojan ja oletusarvoisen tietosuojan 
periaatteiden noudattaminen 
varmistetaan.

Or. en

Perustelu

Etäresurssipalvelujen aikana, jolloin jopa hyvin pienet rekisterinpitäjät voivat käsitellä suuria 
määriä tietoja verkkopalvelujen kautta, tietosuojavastaavan nimittämisen velvollisuutta 
koskevan kynnyksen ei pitäisi perustua yrityksen kokoon, vaan pikemminkin siihen, mikä 
merkitys henkilötietojen käsittelyllä on. Tähän sisältyy käsiteltävien henkilötietojen ryhmät, 
käsittelytoiminnan tyypit ja niiden henkilöiden määrä, joiden tietoja käsitellään. Katso asiaan 
liittyvä 35 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) Tietosuojavastaavalla on oltava 
vähintään seuraava pätevyys: 
tietosuojalainsäädäntöä koskeva 
erityisasiantuntemus, mukaan luettuna 
tekniset ja organisatoriset toimet ja 
menettelyt; sisäänrakennettua ja 
oletusarvoista yksityisyyden suojaa sekä 
tietoturvaa koskevien teknisten 
vaatimusten hallinta; rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän kokoa ja 
käsiteltävän tiedon arkaluonteisuutta 
vastaava alakohtainen tietämys; kyky 
toteuttaa tarkastuksia ja kuulemisia, 
laatia asiakirjoja ja analysoida 
lokitiedostoja sekä kyky työskennellä 
työntekijöiden edustajien kanssa. 
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Rekisterinpitäjän olisi mahdollistettava 
tietosuojavastaavan osallistuminen 
jatkokoulutustoimenpiteisiin työtehtävien 
edellyttämän erityisosaamisen 
ylläpitämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tietosuojavastaavalta vaadittava pätevyys ja selkeytetään 
jatkokoulutuksen mahdollistamisen tarve.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Yhdistyksiä tai muita elimiä, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien ryhmiä, olisi 
kannustettava laatimaan käytännesääntöjä 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa, jotta 
voitaisiin helpottaa tämän asetuksen 
soveltamista ottaen huomioon tietyillä 
aloilla suoritettavan käsittelyn 
erityispiirteet.

(76) Yhdistyksiä tai muita elimiä, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien ryhmiä, olisi 
kannustettava laatimaan käytännesääntöjä 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa, jotta 
voitaisiin helpottaa tämän asetuksen 
soveltamista ottaen huomioon tietyillä 
aloilla suoritettavan käsittelyn 
erityispiirteet. Tällaiset säännöt 
selkeyttäisivät tämän asetuksen 
soveltamista kullakin liiketoiminta-alalla.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 
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nopeasti arvioida asianomaisten tuotteiden 
ja palvelujen tietosuojan tason.

nopeasti, luotettavasti ja todennettavasti
arvioida asianomaisten tuotteiden ja 
palvelujen tietosuojan tason.

Or. en

Tämä liittyy 39 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) Komissio voi päättää koko unionin 
osalta, että tietyt kolmannet maat tai tietty 
alue tai tietojenkäsittelyn sektori jossakin 
kolmannessa maassa tai tietyt 
kansainväliset järjestöt tarjoavat riittävän 
tasoisen tietosuojan, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja 
yhdenmukaisuus kaikkialla unionissa 
riittävän tietosuojan tarjoavan kolmansien 
maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
osalta. Tällöin henkilötietoja voidaan 
siirtää kyseisiin maihin ilman erityistä 
lupaa.

(80) Komissio voi päättää koko unionin 
osalta, että eräät kolmannet maat tai tietty 
kolmannen maan alue tai tietyt 
kansainväliset järjestöt tarjoavat riittävän 
tietosuojan, jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus ja yhdenmukaisuus 
kaikkialla unionissa riittävän tietosuojan 
tarjoavien kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen osalta. Tällöin 
henkilötietoja voidaan siirtää kyseisiin 
maihin ilman erityistä lupaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu tarkistettuun 41 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 kappale

Komission teksti Tarkistus

(82) Komissio voi myös todeta, että jokin 
kolmas maa tai jokin alue tai
tietojenkäsittelyn sektori kolmannessa 

(82) Komissio voi myös todeta, että jokin 
kolmas maa tai jokin alue kolmannessa 
maassa tai jokin kansainvälinen järjestö ei 
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maassa tai jokin kansainvälinen järjestö ei 
tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa. Tällöin 
henkilötietojen siirtäminen kyseiseen 
maahan olisi kiellettävä. Tällaisessa 
tapauksessa olisi säädettävä komission ja 
kyseisten kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välisistä 
kuulemismenettelyistä.

tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa. Tällöin 
henkilötietojen siirtäminen kyseiseen 
maahan olisi kiellettävä. Tällaisessa 
tapauksessa olisi säädettävä komission ja 
kyseisten kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välisistä 
kuulemismenettelyistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu tarkistettuun 42 artiklan 2 kohdan b alakohtaan.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 89 kappale

Komission teksti Tarkistus

(89) Aina kun komissio ei ole tehnyt 
päätöstä kolmannen maan tietosuojan 
riittävyydestä, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi käytettävä 
ratkaisuja, jotka antavat rekisteröidyille 
takeet siitä, että he voivat nauttia samoja 
perusoikeuksia ja takeita, joita heidän 
tietojensa käsittelyyn sovelletaan 
unionissa, myös tietojen siirtämisen 
jälkeen.

(89) Aina kun komissio ei ole tehnyt 
päätöstä kolmannen maan tietosuojan 
riittävyydestä, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi käytettävä 
ratkaisuja, jotka antavat rekisteröidyille 
oikeudellisesti sitovat takeet siitä, että he 
voivat nauttia samoja perusoikeuksia ja 
takeita, joita heidän tietojensa käsittelyyn 
sovelletaan unionissa, myös tietojen 
siirtämisen jälkeen. Näihin takeisiin tulisi 
sisältyä rahallinen vahingonkorvaus 
tapauksissa, joissa on kyse tietojen 
menettämisestä taikka luvattomasta 
pääsystä tietoihin tai tietojen käsittelystä, 
sekä kansallisesta lainsäädännöstä 
riippumaton velvoite toimittaa kaikki 
tiedot kaikista kolmannen maan 
viranomaisten mahdollisuuksista päästä 
tietoihin.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että tiedonsiirto kolmansiin maihin on aina tehtävä oikeudellisesti sitovan 
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välineen perusteella, jonka myötä valvontaviranomaiset saavat lisäksi käyttöönsä 
vahingonkorvausmahdollisuuden sekä tiedonsaantioikeuden. Tämä liittyy 42 artiklan
1 kohtaan ja 44 artiklan 1 kohdan h alakohtaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 92 kappale

Komission teksti Tarkistus

(92) Täysin riippumattomien 
valvontaviranomaisten perustaminen 
jäsenvaltioihin on keskeinen osa yksilöiden 
suojelua henkilötietojen käsittelyssä. 
Jäsenvaltiot voivat perustaa useampia kuin 
yhden valvontaviranomaisen oman 
perustuslakinsa, organisaationsa ja 
hallintorakenteensa mukaisesti.

(92) Täysin riippumattomien 
valvontaviranomaisten perustaminen 
jäsenvaltioihin on keskeinen osa yksilöiden 
suojelua henkilötietojen käsittelyssä. 
Jäsenvaltiot voivat perustaa useampia kuin 
yhden valvontaviranomaisen oman 
perustuslakinsa, organisaationsa ja 
hallintorakenteensa mukaisesti. 
Viranomaisella on oltava riittävät 
taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit 
suorittaakseen tehtävänsä täysipainoisesti, 
kun otetaan huomioon väestömäärä ja 
käsiteltävien henkilötietojen määrä.

Or. en

Perustelu

Täysin riippumattomilla valvontaviranomaisilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä 
suorittamiseksi tehokkaasti. Tarkistuksella annetaan selkeämpiä ohjeita resurssien 
riittävyyden varmistamiseksi. Katso asiaan liittyvä johdanto-osan 95 kappaleeseen esitetty 
tarkistus. Liittyy 47 artiklan 5 kohtaan.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Kullekin valvontaviranomaiselle olisi 
osoitettava riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit, tilat ja infrastruktuuri, 
jotka ovat tarpeen tehtävien suorittamiseksi 
tehokkaasti, mukaan lukien tehtävät, jotka 
liittyvät keskinäiseen avunantoon ja 

(94) Kullekin valvontaviranomaiselle olisi 
osoitettava riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit, kiinnittäen erityistä 
huomiota henkilöstön riittävään tekniseen 
ja oikeudelliseen pätevyyteen, tilat ja 
infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen tehtävien 
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yhteistyöhön muiden 
valvontaviranomaisten kanssa kaikkialla 
unionissa.

suorittamiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon ja yhteistyöhön muiden 
valvontaviranomaisten kanssa kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 95 kappale

Komission teksti Tarkistus

(95) Valvontaviranomaisen jäseniin 
sovellettavat yleiset edellytykset olisi 
vahvistettava kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä. Erityisesti olisi 
säädettävä, että joko jäsenvaltion 
parlamentin tai hallituksen on nimitettävä 
kyseiset jäsenet. Lisäksi olisi vahvistettava 
jäsenten henkilökohtaista pätevyyttä ja 
asemaa koskevat säännöt.

(95) Valvontaviranomaisen jäseniin 
sovellettavat yleiset edellytykset olisi 
vahvistettava kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä. Erityisesti olisi 
säädettävä, että jäsenvaltion parlamentin tai 
hallituksen on kyseisen jäsenvaltion 
parlamenttia kuultuaan ja huolehdittuaan 
siitä, että poliittisen vaikutuksen 
mahdollisuus minimoidaan, nimitettävä 
kyseiset jäsenet. Lisäksi olisi vahvistettava 
jäsenten henkilökohtaista pätevyyttä, 
eturistiriitojen välttämistä ja asemaa 
koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten jäsenten riippumattomuutta tarkennetaan. Liittyy 48 artiklan 1 
kohtaan ja 49 artiklaan.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 kappale

Komission teksti Tarkistus

(97) Jos unioniin sijoittautunut 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 

(97) Jos unioniin sijoittautunut 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
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käsittelijä suorittaa henkilötietojen 
käsittelyä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, yhdellä 
valvontaviranomaisella olisi oltava 
toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimintaa
kaikkialla unionissa ja tehdä sitä koskevia 
päätöksiä, jotta voidaan lisätä soveltamisen 
yhdenmukaisuutta, taata oikeusvarmuus ja 
vähentää tällaisten rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden hallinnollista 
rasitusta.

käsittelijä suorittaa henkilötietojen 
käsittelyä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, yhden 
valvontaviranomaisen olisi toimittava
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän yhteyspisteenä kaikkialla 
unionissa ja tehdä sitä koskevia päätöksiä, 
jotta voidaan lisätä soveltamisen 
yhdenmukaisuutta, taata oikeusvarmuus ja 
vähentää tällaisten rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden hallinnollista 
rasitusta.

Or. en

Perustelu

Liittyy ehdotettuun uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin. Katso 54 a artikla (uusi).

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) Tällaista yhden luukun palvelua 
tarjoavan toimivaltaisen viranomaisen olisi 
oltava sen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.

(98) Tällaista yhden luukun palvelua 
tarjoavan johtavan viranomaisen olisi 
oltava sen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee. 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi tietyissä 
tapauksissa nimittää johtavan 
viranomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Liittyy ehdotettuun uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin. Katso 48 artiklan 1 kohta ja 
49 artikla.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 101 kappale

Komission teksti Tarkistus

(101) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä rekisteröityjen tekemiä 
valituksia ja tutkittava asia. Valitus olisi 
tutkittava siinä määrin kuin kussakin 
tapauksessa on asianmukaista, ja ratkaisu 
olisi voitava saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Valvontaviranomaisen olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta
kohtuullisen ajan kuluessa. Jos asiassa 
tarvitaan lisätutkimuksia tai koordinointia 
toisen valvontaviranomaisen kanssa, tästä 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle.

(101) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä rekisteröityjen tai yleisen edun 
hyväksi toimivien yhdistysten tekemiä 
valituksia ja tutkittava asia. Valitus olisi 
tutkittava siinä määrin kuin kussakin 
tapauksessa on asianmukaista, ja ratkaisu 
olisi voitava saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Valvontaviranomaisen olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle tai 
yhdistykselle valituksen käsittelyn 
etenemisestä ja sen ratkaisusta kohtuullisen 
ajan kuluessa. Jos asiassa tarvitaan 
lisätutkimuksia tai koordinointia toisen 
valvontaviranomaisen kanssa, tästä olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle.

Or. en

Perustelu

Katso 73 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 104 kappale

Komission teksti Tarkistus

(104) Jokaisella valvontaviranomaisella 
olisi oltava oikeus osallistua 
valvontaviranomaisten yhteisiin 
operaatioihin. Pyynnön vastaanottanut 
valvontaviranomainen olisi velvoitettava 
vastaamaan pyyntöön tietyssä määräajassa.

(104) Jokaisella valvontaviranomaisella 
olisi oltava oikeus osallistua 
valvontaviranomaisten yhteisiin 
operaatioihin. Pyynnön vastaanottanut 
valvontaviranomainen olisi velvoitettava 
vastaamaan pyyntöön tietyssä määräajassa.
Euroopan tietosuojaneuvoston olisi 
asianomaisten valvontaviranomaisten 
pyynnöstä voitava koordinoida tällaisia 



PE501.927v04-00 50/222 PR\924343FI.doc

FI

toimintoja.

Or. en

Perustelu

Liittyy ehdotettuun uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin. Katso 52 artiklan 3 kohta ja 
56 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 106 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(106 a) Euroopan tietosuojaneuvosto voi 
hyväksyä sitovia toimenpiteitä, jos sen 
jäsenten kahden kolmasosan enemmistö 
niin päättää, jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen johdonmukainen 
soveltaminen.

Or. en

Perustelu

Liittyy ehdotettuun uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin. Euroopan tietosuojaneuvostolla olisi 
viimesijaisena keinona oltava toimivalta tehdä sitovia päätöksiä, jos toimenpide aiheuttaa 
kiistoja asianomaisten valvontaviranomaisten kesken.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Komissio voi antaa kyseisestä
asiasta lausunnon tai päätöksen, jossa se 
vaatii valvontaviranomaista 
keskeyttämään toimenpideluonnoksensa 
täytäntöönpanon, jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen noudattaminen.

(107) Komissio voi antaa esiin nostetuista 
asioista lausunnon, jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen noudattaminen. Komissio 
voi hakea muutosta Euroopan unionin 
tuomioistuimelta. Se voi pyytää 
tuomioistuinta keskeyttämään 
toimenpiteen kiireellisen käsittelyn ajaksi, 
jos tämä on tarpeen korvaamattoman 
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vahingon välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Komissio voi antaa päätöksen uuden yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa käsiteltävästä 
asiasta, minkä asianomaisen valvontaviranomaisen on otettava huomioon mahdollisimman 
suuressa määrin. Mikäli se ei noudata komission päätöstä, sen on annettava perusteltu 
lausunto asiasta. Viimesijaisena keinona komissio voi viedä Euroopan tietosuojaneuvoston 
antaman sitovan päätöksen Euroopan unionin tuomioistuimeen ja pyytää toimenpiteen 
keskeytystä. Liittyy 61 artiklaan (uusi).

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Unionin tasolla olisi perustettava 
Euroopan tietosuojaneuvosto. Sen olisi 
korvattava direktiivillä 95/46/EY perustettu 
tietosuojatyöryhmä. Siinä olisi oltava 
mukana kunkin jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen päällikkö ja 
Euroopan tietosuojavaltuutettu. Komission 
olisi osallistuttava tietosuojaneuvoston 
toimintaan. Euroopan tietosuojaneuvoston 
olisi edistettävä tämän asetuksen 
yhdenmukaista soveltamista kaikkialla 
unionissa, mukaan lukien neuvojen 
antaminen komissiolle sekä 
valvontaviranomaisten yhteistyön 
tukeminen unionissa. Euroopan 
tietosuojaneuvoston olisi hoidettava 
tehtäviään riippumattomasti.

(110) Unionin tasolla olisi perustettava 
Euroopan tietosuojaneuvosto. Sen olisi 
korvattava direktiivillä 95/46/EY perustettu 
tietosuojatyöryhmä. Siinä olisi oltava 
mukana kunkin jäsenvaltion 
valvontaviranomaisen päällikkö ja 
Euroopan tietosuojavaltuutettu. Komission 
olisi osallistuttava tietosuojaneuvoston 
toimintaan. Euroopan tietosuojaneuvoston 
olisi edistettävä tämän asetuksen 
yhdenmukaista soveltamista kaikkialla 
unionissa, mukaan lukien neuvojen 
antaminen Euroopan unionin 
toimielimille sekä valvontaviranomaisten 
yhteistyön tukeminen unionissa, mukaan 
lukien yhteisten operaatioiden 
koordinointi. Euroopan 
tietosuojaneuvoston olisi hoidettava 
tehtäviään riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Liittyy 64 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 
suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn 
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla 
yleisen edun hyväksi toimivalla elimellä, 
järjestöllä tai yhdistyksellä olisi oltava 
oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuuksia esimerkiksi yleisen edun hyväksi toimivien yhdistysten tehokkaaseen 
muutoksenhakuun on parannettava. Katso asiaan liittyvä 73 artiklan 2 kohtaan sekä 
76 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
rekisteröidyn oikeuksia ja etuja,
nostamaan puolestaan kanteen 
valvontaviranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa yleisen edun hyväksi toimivaa
elintä, järjestöä tai yhdistystä nostamaan 
puolestaan kanteen valvontaviranomaista 
vastaan toisen jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.
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tuomioistuimessa.

Or. en

Perustelu

Tarkennus, jonka mukaan myös muut kuin erikoistuneet tietosuojayhdistykset voivat toimia 
rekisteröityjen puolesta. Liittyy 74 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 116 kappale

Komission teksti Tarkistus

(116) Kantajan olisi voitava valita, 
nostaako se kanteen rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, johon 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on sijoittautunut, vai 
rekisteröidyn asuinjäsenvaltiossa, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on viranomainen, jonka 
toiminta liittyy sen julkisen vallan 
käyttöön.

(116) Kantajan olisi voitava valita, 
nostaako se kanteen rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, johon 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on sijoittautunut, vai 
rekisteröidyn asuinjäsenvaltiossa, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on sen jäsenvaltion
viranomainen, jonka toiminta liittyy sen 
julkisen vallan käyttöön.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että tätä ei sovelleta ainoastaan kolmansien maiden viranomaisiin. Liittyy 75 
artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 kappale

Komission teksti Tarkistus

(121) Ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettu 
henkilötietojen käsittely olisi vapautettava
eräiden tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta, jotta voidaan sovittaa 

(121) Henkilötietojen käsittelyyn olisi 
aina kun se on tarpeen voitava hyväksyä 
vapautuksia ja poikkeuksia eräiden tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja oikeus 
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yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja 
oikeus sananvapauteen ja erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettu oikeus 
vastaanottaa ja levittää tietoja. Tätä olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalialalla 
sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Jäsenvaltioiden 
olisi tätä varten hyväksyttävä 
lainsäädäntötoimia, joissa säädetään 
vapautuksista ja poikkeuksista näiden 
perusoikeuksien tasapainottamista varten. 
Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tällaisia 
vapautuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat 
yleisiä periaatteita, rekisteröidyn oikeuksia, 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää, tiedonsiirtoja kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille, 
riippumattomia valvontaviranomaisia sekä 
yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. 
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi säätää 
poikkeuksia muista tämän asetuksen 
säännöksistä. Jotta voitaisiin ottaa 
huomioon sananvapautta koskevan 
oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi luokiteltava 
toiminnot tässä asetuksessa säädettyjen 
vapautusten ja poikkeusten soveltamista 
varten ”journalistisiksi”, jos niiden 
tarkoituksena on esittää yleisölle tietoja, 
mielipiteitä tai ajatuksia, niiden 
levittämisessä käytettävästä välineestä 
riippumatta. Tällaisia toimintoja ei pitäisi 
rajoittaa pelkästään mediayrityksiin, ja 
niitä olisi voitava toteuttaa sekä voiton 
tavoittelemiseksi että voittoa 
tavoittelemattomassa tarkoituksessa.

sananvapauteen ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa 
vahvistettu oikeus vastaanottaa ja levittää 
tietoja. Tätä olisi sovellettava erityisesti 
audiovisuaalialalla sekä uutis- ja 
lehtiarkistoissa tapahtuvaan henkilötietojen 
käsittelyyn. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
hyväksyttävä lainsäädäntötoimia, joissa 
säädetään vapautuksista ja poikkeuksista 
näiden perusoikeuksien tasapainottamista 
varten. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisia vapautuksia ja poikkeuksia, jotka 
koskevat yleisiä periaatteita, rekisteröidyn 
oikeuksia, rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää, tiedonsiirtoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille, riippumattomia 
valvontaviranomaisia sekä yhteistyötä ja 
johdonmukaisuutta. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan saisi säätää poikkeuksia muista 
tämän asetuksen säännöksistä. Jotta 
voitaisiin ottaa huomioon sananvapautta 
koskevan oikeuden merkitys kaikissa 
demokraattisissa yhteiskunnissa, tähän 
vapauteen liittyviä käsitteitä, kuten 
journalismia, on tulkittava väljästi.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että sananvapautta suojellaan yleisesti, eikä sitä rajata vain journalisteihin, 
taiteilijoihin tai kirjailijoihin. Liittyy 80 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 122 kappale

Komission teksti Tarkistus

(122) Terveystiedot ovat erityissuojelua 
tarvitseva erityinen tietoryhmä, ja niiden 
käsittelyyn on yleensä useita oikeutettuja 
syitä, jotka liittyvät sekä yksilön että koko 
yhteiskunnan etuun ja erityisesti 
rajatylittävän terveydenhuollon 
jatkuvuuden varmistamiseen. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa olisi säädettävä 
terveystietojen käsittelyä koskevista 
yhdenmukaisista edellytyksistä, kunhan 
yksilön perusoikeuksien ja henkilötietojen 
suojaamiseksi annetaan erityiset ja 
asianmukaiset takeet. Tähän sisältyy 
yksilön oikeus saada pääsy omiin 
terveystietoihinsa, kuten 
terveystiedostoihin, joihin on koottu 
esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, 
hoitavien lääkärien arviot ja muut hoitoa 
tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot.

(122) Terveystiedot ovat erityissuojelua 
tarvitseva erityinen tietoryhmä, ja niiden 
käsittelyyn on syitä, jotka liittyvät sekä 
yksilön että koko yhteiskunnan etuun ja 
erityisesti rajatylittävän terveydenhuollon 
jatkuvuuden varmistamiseen. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa olisi säädettävä 
terveystietojen käsittelyä koskevista 
yhdenmukaisista edellytyksistä, kunhan 
yksilön perusoikeuksien ja henkilötietojen 
suojaamiseksi annetaan erityiset ja 
asianmukaiset takeet. Tähän sisältyy 
yksilön oikeus saada pääsy omiin 
terveystietoihinsa, kuten 
terveystiedostoihin, joihin on koottu 
esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, 
hoitavien lääkärien arviot ja muut hoitoa 
tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Liittyy 81 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 124 kappale

Komission teksti Tarkistus

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen 
yhteydessä. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa voitava 
antaa lainsäädännössä henkilötietojen 
käsittelyä työsuhteen yhteydessä koskevat 

(124) Yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevia yleisiä periaatteita 
olisi sovellettava myös työsuhteen ja 
sosiaaliturvan yhteydessä. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi tämän asetuksen 
mukaisesti voitava antaa lainsäädännössä 
henkilötietojen käsittelyä työsuhteen 
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erityiset säännöt, jotta voidaan säännellä 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteen yhteydessä.

yhteydessä koskevat erityiset säännöt, jotta 
voidaan säännellä työntekijöiden 
henkilötietojen käsittelyä työsuhteen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Sosiaaliturva on työsuhteen kaltainen monimutkainen ala, jota säännellään yksityiskohtaisesti 
kansallisella tasolla. Näin ollen jäsenvaltioiden olisi voitava säätää tai säilyttää tämän alan 
julkisten elinten tietosuojan yksityiskohtia koskevia toimialakohtaisia lakeja. Liittyy 
82 artiklaan ja 82 a artiklaan (uusi).

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 129 kappale

Komission teksti Tarkistus

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Delegoituja 
säädöksiä olisi annettava erityisesti 
käsittelyn lainmukaisuudesta; lapsen 
suostumusta koskevien kriteerien ja 
edellytysten määrittämisestä; erityisten 
tietoryhmien käsittelystä; ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käytöstä perittäviä maksuja 
koskevien kriteerien ja edellytysten 
määrittämisestä; rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta koskevista kriteereistä 
ja vaatimuksista; oikeudesta tulla 
unohdetuksi ja poistaa tiedot; profilointiin 
perustuvista toimenpiteistä; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Delegoituja 
säädöksiä olisi annettava suostumuksen 
antamista koskevien teknisten standardien 
määrittämisestä; kuvakkeisiin perustuvan 
tietojen välittämisen vaatimusten 
määrittämisestä; rekisteröidyn oikeuksien 
käytöstä perittäviä maksuja koskevien 
kriteerien ja edellytysten määrittämisestä; 
rekisteröidylle ilmoittamista ja 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevista kriteereistä ja vaatimuksista; 
oikeudesta tulla unohdetuksi ja poistaa 
tiedot; rekisterinpitäjän vastuuta koskevien 
kriteerien ja vaatimusten todentamisesta;
kriteereistä ja vaatimuksista sen 
määrittämiseksi, koska on tapahtunut 
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tietosuojaan liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; henkilötietojen 
käsittelijästä; käsittelyn dokumentointia ja 
turvallisuutta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; kriteereistä ja vaatimuksista 
sen määrittämiseksi, koska on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ja siitä 
ilmoittamiseksi valvontaviranomaisille, 
sekä olosuhteista, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä
haittavaikutuksia rekisteröidyille; 
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin 
laatimista edellyttävien käsittelytoimien 
kriteereistä ja vaatimuksista; 
ennakkokuulemista edellyttävien 
merkittävien erityisten riskien 
määrittämistä koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; tietosuojavastaavan 
nimittämisestä ja tehtävistä;
käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; yritystä 
koskevien sitovien sääntöjen perusteella 
tehtävien tiedonsiirtojen kriteereistä ja 
vaatimuksista; tiedonsiirtoja koskevista 
poikkeuksista; hallinnollisista 
seuraamuksista; tietojen käsittelystä 
terveyteen liittyvien syiden vuoksi; 
työsuhteeseen liittyvästä käsittelystä ja 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tehtävästä käsittelystä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ja siitä 
ilmoittamiseksi valvontaviranomaisille, 
sekä olosuhteista, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyille; 
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin 
laatimista edellyttävien käsittelytoimien 
kriteereistä ja vaatimuksista; 
ennakkokuulemista edellyttävien 
merkittävien erityisten riskien 
määrittämistä koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön 
antaman tietosuojan riittävyydestä;
hallinnollisista seuraamuksista; tietojen 
käsittelystä terveyteen liittyvien syiden 
vuoksi; työsuhteeseen liittyvästä 
käsittelystä ja historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten tehtävästä 
käsittelystä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että se kuulee 
erityisesti Euroopan tietosuojaneuvostoa. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liittyy 86 artiklan 1 kohtaan.



PE501.927v04-00 58/222 PR\924343FI.doc

FI

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 130 kappale

Komission teksti Tarkistus

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, 
jonka nojalla se voi vahvistaa 
vakiolomakkeet lapsen henkilötietojen 
käsittelyä varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeuden 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja 
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten;
lomakkeet ja menettelyt
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten; 
tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen 
avunannon; yhteiset operaatiot;
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, 
jonka nojalla se voi vahvistaa 
vakiolomakkeet lapsen henkilötietojen 
käsittelyä varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ilmoittamiseksi valvontaviranomaiselle ja 
rekisteröidylle; lomakkeet 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten; 
vakiolomake henkilötietojen 
luovuttamista pyytävän kolmannen maan 
päätöksen ilmoittamista varten; yritystä 
koskevista sitovista säännöistä sähköisin 
keinoin käytävän tietojenvaihdon muoto 
ja menettelyt; yhdenmukaisuusmekanismin 
puitteissa tehdyt päätökset. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että se kuulee erityisesti Euroopan 
tietosuojaneuvostoa. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti. Tässä yhteydessä komission 
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käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti. Tässä yhteydessä komission 
olisi harkittava erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

olisi harkittava erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Perustelu

Liittyy 87 artiklan 1 kohtaan. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 131 kappale

Komission teksti Tarkistus

(131) Olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä, kun vahvistetaan
vakiolomakkeet lapsen suostumuksen 
antamista varten; vakiomenettelyt ja
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeudesta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet;
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle;
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten;
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten;
tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 

(131) Olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä, kun vahvistetaan
vakiomenettelyt ja -lomakkeet lapsen 
suostumuksen antamista varten;
vakiomenettelyt ja -lomakkeet 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
varten; vakiolomakkeet rekisteröidylle 
ilmoittamista varten; vakiolomakkeet ja -
menettelyt tiedonsaantioikeutta varten;
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet;
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ilmoittamiseksi valvontaviranomaiselle ja 
rekisteröidylle; lomakkeet 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten;
vakiolomake henkilötietojen 
luovuttamista pyytävän kolmannen maan 
päätöksen ilmoittamista varten; yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin liittyvän 
sähköisen tietojenvaihdon muoto ja 
menettelyt; yhdenmukaisuusmekanismin 
puitteissa tehdyt päätökset, koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia.
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tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen 
avunannon; yhteiset operaatiot;
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset, koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 132 kappale

Komission teksti Tarkistus

(132) Komission olisi hyväksyttävä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät kolmanteen maahan tai kyseisen 
kolmannen maan alueeseen tai 
tietojenkäsittelyn sektoriin tai 
kansainväliseen järjestöön, joka ei tarjoa 
riittävää tietosuojaa, tai 
valvontaviranomaisten 
yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti 
ilmoittamiin seikkoihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Riittävyyttä säännellään nykyään delegoidulla säädöksellä, joten kiireellisestä käsittelystä 
säätäminen ei enää ole tarpeen.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 134 kappale

Komission teksti Tarkistus

(134) Direktiivi 95/46/EY olisi korvattava 
tällä asetuksella. Direktiiviin 95/46/EY 
perustuvien komission päätösten ja 
valvontaviranomaisten antamien 
ennakkohyväksyntöjen olisi kuitenkin 
jäätävä voimaan.

(134) Direktiivi 95/46/EY olisi korvattava 
tällä asetuksella. Direktiiviin 95/46/EY 
perustuvien komission päätösten ja 
valvontaviranomaisten antamien 
ennakkohyväksyntöjen olisi kuitenkin 
jäätävä voimaan. Tietojen siirtämistä 
kolmansiin maihin koskevien komission 
päätösten ja valvontaviranomaisten 
antamien ennakkohyväksyntöjen olisi 
jäätävä voimaan kaksivuotisen 
siirtymäajan ajaksi.

Or. en

Perustelu

Tarkennetaan siirtymäaika päätösten ja hyväksyntöjen mukauttamiseksi uuteen asetukseen.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 135 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(135 a) Tämä asetus ei koske Euroopan 
unionin toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, 
johon sovelletaan muita säädöksiä, 
erityisesti 18 päivänä joulukuuta 2000 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. 
Näin ollen tällä asetuksella ei korjata 
Euroopan unionin 
tietosuojalainsäädännön vallitsevaa 
kattavuuden puutetta eikä rekisteröityjen 
oikeuksien eritasoista suojaa. Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja 
SEUT-sopimuksen 16 artiklassa 
määritetään, että henkilötietojen suojelua 
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koskeva perusoikeus on varmistettava 
johdonmukaisesti ja yhtenäisesti 
kaikkialla unionissa, joten unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten on 
noudatettava samoja tässä asetuksessa 
säädettyjä säännöksiä ja komission on 
esitettävä sopivia säädösehdotuksia 
unionin toimielinten, elinten ja laitosten 
tehtäviensä suorittamisen yhteydessä 
suorittamaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevan oikeudellisen kehyksen 
uudistamisesta ennen (tämän asetuksen 
soveltamispäivä), jotta ne vastaisivat 
tämän asetuksen säännöksiä/periaatteita.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan asetuksen sekä EU:n toimielimiä, elimiä ja 
laitoksia sääntelevän lainsäädännön, kuten asetuksen (EY) N:o 45/2001, yhdenmukaisuus, 
mutta myös yhdenmukaistamaan EU:n virastojen omia tietosuojaa koskevia sääntöjä, mitkä 
muodostavat monenkirjavan säännöstön, jossa rekisteröidyn on hyvin vaikea käyttää 
oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvä 89 a artikla (uusi).

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 139 kappale

Komission teksti Tarkistus

(139) Koska Euroopan unionin 
tuomioistuin on korostanut, että oikeus 
henkilötietojen suojaan ei ole 
absoluuttinen, vaan että sitä on 
tarkasteltava suhteessa sen tehtävään 
yhteiskunnassa ja oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti muut perusoikeudet 
huomioon ottaen, tässä asetuksessa 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
perussopimuksissa, erityisesti jokaisen 
oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 

(139) Koska Euroopan unionin 
tuomioistuin on korostanut, että oikeus 
henkilötietojen suojaan ei ole 
absoluuttinen, vaan että sitä on 
tarkasteltava suhteessa sen tehtävään 
yhteiskunnassa ja oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti muut perusoikeudet 
huomioon ottaen, tässä asetuksessa 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
perussopimuksissa, erityisesti jokaisen 
oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 
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kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja 
kielelliseen monimuotoisuuteen,

kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja 
kielelliseen monimuotoisuuteen, Erityisesti 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten, 
Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
lainkäyttöä on kunnioitettava.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jota suoritetaan sellaisen toiminnan 
yhteydessä, joka ei kuulu unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan ja joka 
koskee erityisesti kansallista 
turvallisuutta;

a) jota suoritetaan sellaisen toiminnan 
yhteydessä, joka ei kuulu unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Kansallinen turvallisuus ei muutenkaan kuulu EU:n soveltamisalaan, joten sitä ei ole tarvetta 
tässä toistaa.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö 
oman, yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitalouttaan koskevan toimintansa 
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koskevan toimintansa yhteydessä; yhteydessä;

Or. en

Perustelu

Luonnollisen henkilön suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn henkilökohtaiseen tai 
kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen voi joskus liittyä ansaitsemistarkoitus (esim. yksityisen 
omaisuuden myynti muille yksityishenkilöille), mutta tämä tulisi silti jättää asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jos mitään sidoksia ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan ei 
ole.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

e) jota suorittavat toimivaltaiset julkiset
viranomaiset rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa määritellään, että ainoastaan toimivaltaiset julkiset viranomaiset jäävät sen 
soveltamisalan ulkopuolelle lainvalvontatehtävien osalta (eivät yksityiset toimijat) ja että 
sovellettavassa lainsäädännössä on säädettävä asianmukaisista takeista välttämättömyys- ja 
suhteellisuusperiaatteiden perusteella. Katso asiaan liittyvä 21 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin, jos käsittely liittyy

2. Tätä asetusta sovelletaan unionissa 
asuvia rekisteröityjä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittava 
rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut 
unioniin, jos käsittely kohdistuu
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Or. en

Perustelu

Tätä asetusta olisi myös voitava soveltaa rekisterinpitäjiin, jotka eivät ole sijoittautuneet 
unioniin, jos käsittelytoimet liittyvät tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen unionin alueella 
asuville rekisteröidyille huolimatta siitä, ovatko nämä tavarat tai palvelut maksullisia, tai 
näiden rekisteröityjen seurantaan. 

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa; tai

a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa riippumatta
siitä, ovatko nämä tavarat tai palvelut 
maksullisia; tai

Or. en

Perustelu

Tätä asetusta on sovellettava kaikkiin palveluihin liittyviin käsittelytoimiin huolimatta siitä, 
ovatko palvelut maksuttomia vai maksullisia. Tämä lisäys takaa asetuksen sovellettavuuden 
niin kutsuttuihin "maksuttomiin palveluihin".

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) näiden rekisteröityjen käyttäytymisen
seurantaan.

b) näiden rekisteröityjen seurantaan.

Or. en

Perustelu

Unionin ulkopuolisten rekisterinpitäjien esimerkiksi internetissä suorittaman unionin alueella 
asuvien käyttäytymisen seurannan lisäksi asetuksen tulisi kattaa kaikki unionin alueella 
asuvia koskevien henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Katso asiaan liittyvä johdanto-osan 
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21 kappaleeseen esitetty tarkistus.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai tunnistettavissa 
suoraan tai epäsuorasti keinoin, joita joko 
rekisterinpitäjä tai muu luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi kohtuuden rajoissa 
käyttää, erityisesti henkilönumeron, 
sijaintitiedon, internet-tunnisteiden taikka 
yhden tai useamman henkilölle 
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, 
geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, 
kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän 
perusteella;

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai tunnistettavissa tai 
erotettavissa muista suoraan tai 
epäsuorasti, sellaisenaan tai yhdessä 
muiden asiaan liittyvien tietojen kanssa
keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 
yksilöllisen tunnisteen, sijaintitiedon, 
internet-tunnisteiden taikka yhden tai 
useamman henkilölle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen, 
sosiaalisen tai sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän 
tekijän perusteella;

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsitettä tarkennetaan objektiivisten kriteerien avulla. Katso asiaan liittyvä 
johdanto-osan 23 ja 24 kappaleeseen esitetty tarkistus. 

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’salanimellä’ tarkoin määritellyssä 
yhteydessä käytettävää yksilöllistä 
tunnistetta, jonka perusteella luonnollista 
henkilöä ei voida suoraan tunnistaa mutta 
jonka avulla rekisteröity on erotettavissa 
muista;
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Or. en

Perustelu

Salanimellä julkaistuja tietoja koskevia rekisterinpitäjän velvollisuuksia saatetaan lieventää. 
Katso asiaan liittyvä johdanto-osan 23 kappaleeseen ja 7 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ’siirrolla’ mitä tahansa 
henkilötietojen välittämistä siten, että ne 
saatetaan aktiivisesti saataville rajoitetulle 
määrälle tunnistettuja osapuolia, kun 
lähettäjän tiedossa tai tarkoituksena on, 
että vastaanottaja saa pääsyn 
henkilötietoihin;

Or. en

Perustelu

"Siirron" käsite on tarpeen, jotta se voidaan erottaa tietojen asettamisesta (julkisesti) 
saataville.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) ’profiloinnilla’ mitä tahansa 
henkilötietojen automaattista käsittelyä, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia tai 
analysoida tai ennakoida erityisesti 
luonnollisen henkilön työsuoritusta, 
taloudellista tilannetta, sijaintia, terveyttä, 
henkilökohtaisia mieltymyksiä, 
luotettavuutta tai käyttäytymistä;
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Or. en

Perustelu

Profilointitoimintaa on määriteltävä ja säänneltävä, jotta varmistetaan rekisteröidyn tietoon 
perustuva suostumus. Katso asiaan liittyvät 14 artiklan 1 kohdan g, g a ja g b alakohtaan 
sekä 15 artiklan 1 kohtaan ja 20 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ’tuottajalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka luo automaattisia 
tiedonkäsittely- tai 
rekisteröintijärjestelmiä, jotka on 
suunniteltu rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä varten;

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn yhtä tai useampaa tarkoin 
määriteltyä tarkoitusta varten joko 
antamalla suostumusta ilmaisevan 
lausuman tai toteuttamalla selkeästi 
suostumusta ilmaisevan toimen;

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella’ 
tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena 
on vahingossa tapahtuva tai lainvastainen
siirrettyjen, tallennettujen tai muuten 
käsiteltyjen henkilötietojen tuhoaminen, 
häviäminen, muuttaminen, luvaton
luovuttaminen taikka saanti;

(9) ’henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella’ vahingossa 
tapahtuvaa tai lainvastaista siirrettyjen, 
tallennettujen tai muuten käsiteltyjen 
henkilötietojen tuhoamista, häviämistä, 
muuttamista, luvatonta luovuttamista
taikka saantia;

Or. en

Perustelu

Tietoturvaloukkaus voi myös tapahtua ilman tietosuojarikkomusta, esimerkiksi vahingossa 
tapahtuvan häviämisen tai luvattoman luovuttamisen seurauksena.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietojen suhteen on noudatettava
seuraavia vaatimuksia:

1. Henkilötietojen suhteen noudatetaan
seuraavia vaatimuksia:

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, 
asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta 
läpinäkyvästi;

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, 
asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta 
läpinäkyvästi (läpinäkyvyys);

Or. en
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne on kerättävä tiettyä nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla;

b) ne on kerättävä tiettyä nimenomaista ja 
laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa 
käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten 
kanssa yhteensopimattomalla tavalla 
(käsittelytarkoituksen rajoittaminen);

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja;

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja (tietojen minimointi);

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden on oltava täsmällisiä ja 
päivitettyjä; on tehtävä kaikki mahdollinen 
sen varmistamiseksi, että käsittelyn 
tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot 

d) niiden on oltava täsmällisiä ja 
päivitettyjä; on tehtävä kaikki mahdollinen 
sen varmistamiseksi, että käsittelyn 
tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot 
poistetaan tai oikaistaan viipymättä 
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poistetaan tai oikaistaan viipymättä; (eheys);

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta - e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa tai 
erotettavissa muista ainoastaan niin kauan 
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn 
tarkoitusten toteuttamista varten; 
henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä 
aikoja, jos tietoja käsitellään ainoastaan 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten 83 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten 
mukaisesti ja jos niiden säilyttämisen 
tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti 
uudelleen (säilyttämisen minimointi);

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) niitä on käsiteltävä niin, että 
rekisteröity voi tehokkaasti käyttää 
oikeuksiaan 11 ja 21 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla (puuttuminen);

Or. en
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja osoitettava jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu.

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja voitava osoittaa jokaisen 
käsittelytoimen osalta, että tämän 
asetuksen säännöksiä on noudatettu 
(tilivelvollisuus).

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietojen käsittely on 
järjestettävä ja suoritettava niin, että 
1 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden 
noudattaminen varmistetaan. Tuottajien, 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden on toteutettava teknisiä ja 
toimintaan liittyviä toimenpiteitä, jotta 
kyseisiä periaatteita noudatetaan 
automaattisten tiedonkäsittely- tai 
rekisteröintijärjestelmien suunnittelussa, 
perustamisessa ja toiminnassa.

Or. en

Perustelu

Automaattisten tiedonkäsittelyjärjestelmien (esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmistojen) 
tuottajien olisi otettava huomioon myös sisäänrakennetun yksityisyyden suojan ja 
oletustietosuojan periaatteet, vaikka he eivät itse käsittelisi henkilötietoja. Tämä on erityisen 
olennaista laajalti käytettyjen standardisovellusten osalta, mutta näitä periaatteita tulisi 
noudattaa myös erityisiin tarpeisiin tarkoitettujen tuotteiden yhteydessä.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

1 kohdan f alakohta korvataan "oikeutettujen etujen" paljon selkeämmillä ohjeilla uusissa 
1 a, 1 b ja 1 c kohdissa. Katso asiaan liittyvät 6 artiklan 1 a, 1 b ja 1 c kohtaan esitetyt 
tarkistukset. Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan rekisterinpitäjän 
oikeutettuihin etuihin perustuvan tietojen käsittelyn oikeusvarmuus. 6 artiklan 5 kohdan 
vastaava delegoitu säädös poistetaan, sillä se ei olisi vastannut lain olennaista sisältöä.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli mitään 1 kohdassa mainituista 
oikeudellisista perusteista henkilötietojen 
käsittelylle ei sovelleta, henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista siltä osin kuin 
on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun 
edun toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän 
edut syrjäyttävät henkilötietojen suojaa 
edellyttävät rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet. Tässä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
nimenomaisesti ja erikseen ilmoitettava 
rekisteröidylle tietojen käsittelystä. 
Rekisterinpitäjän on lisäksi julkistettava 
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syyt, joiden perusteella se uskoo, että sen 
edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet. Tätä kohtaa 
ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin 
perustuvan tietojen käsittelyn oikeusvarmuus. Katso asiaan liittyvät 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan, 6 artiklan 1 b kohtaan ja 6 artiklan 1 c kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 1 a kohdassa tarkoitetut 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
syrjäyttävät pääsääntöisesti rekisteröidyn 
edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, 
mikäli 
a) henkilötietojen käsittely tapahtuu 
osana sananvapautta, tiedotusvälineiden 
vapautta tai taiteen vapautta koskevan 
oikeuden käyttämistä unionin tai 
kansallisen lainsäädännön asettamissa 
rajoissa;
b) henkilötietojen käsittely on 
välttämätöntä rekisterinpitäjän tai 
sellaisten kolmansien osapuolten, joiden 
puolesta rekisterinpitäjä toimii, esittämien 
tiettyyn tunnistettuun rekisteröityyn 
kohdistuvien oikeusvaatimusten 
täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn 
rekisterinpitäjälle aiheuttaman vahingon 
ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi;
c) rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot rekisterinpitäjälle 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun oikeudellisen 
perusteen perusteella ja henkilötietoja 
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käsitellään rekisteröidyn omien tai 
vastaavien tuotteiden ja palveluiden 
suoramarkkinointia varten eikä tietoja 
siirretä ja rekisterinpitäjän tiedot ovat 
selkeästi rekisteröidyn saatavilla;
d) henkilötietojen käsittely suoritetaan 
ammatillisissa yritysten välisissä suhteissa 
ja tiedot on kerätty tätä tarkoitusta varten 
olevasta rekisteristä;
e) henkilötietojen käsittely on 
välttämätöntä sellaisten rekisteröityjen 
voittoja tavoittelemattomien yhdistysten, 
säätiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen 
lahjoitusten keräämistä varten, joiden on 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella tunnustettu toimivan yleisen 
edun hyväksi. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin 
perustuvan tietojen käsittelyn oikeusvarmuus. Katso asiaan liittyvät 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan, 6 artiklan 1 a kohtaan ja 6 artiklan 1 c kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. 1 a kohdassa tarkoitetut rekisteröidyn 
edut tai perusoikeudet ja -vapaudet 
syrjäyttävät pääsääntöisesti 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, mikäli
a) käsittely aiheuttaa rekisteröidylle 
vakavan vahingon riskin;
b) käsittely koskee 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä, 
sijaintitietoja tai biometrisiä tietoja;
c) rekisteröity voi tiedonkäsittely-yhteyden 
perusteella kohtuudella olettaa, että 
hänen henkilötietojaan käsitellään vain 
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nimenomaista tarkoitusta varten tai 
käsitellään luottamuksellisesti, paitsi jos 
kyseiselle rekisteröidylle on 
nimenomaisesti ja erikseen ilmoitettu 
hänen henkilötietojensa käytöstä muihin 
tarkoitukseen kuin palvelun 
suorittamiseen;
d) henkilötietoja käsitellään profiloinnin 
yhteydessä;
e) henkilötietoja saatetaan hyvin monien 
eri henkilöiden saataville tai suurta 
määrää rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai yhdistetään 
muiden tietojen kanssa;
f) henkilötietojen käsittely saattaa 
vaikuttaa rekisteröityyn haitallisesti 
erityisesti, koska se voi johtaa 
kunnianloukkaukseen tai syrjintään; tai
g) rekisteröity on lapsi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin 
perustuvan tietojen käsittelyn oikeusvarmuus. Katso asiaan liittyvät 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan, 6 artiklan 1 a kohtaan ja 6 artiklan 1 b kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

4 kohta on poistettava, sillä käyttötarkoituksen muuttamisen vuoksi jotakin 1 kohdassa 
luetelluista oikeudellisista perusteista sovelletaan joka tapauksessa. Käyttötarkoituksen 
muuttaminen ei myöskään direktiivin 95/46/EY mukaan ole mahdollinen, joten tietosuojan 
tasoa ei voida muuttaa.
.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa esitetään selkeämmät ohjeet ja taataan rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin 
perustuvan tietojen käsittelyn oikeusvarmuus. 4 kohta on poistettava, sillä käyttötarkoituksen 
muuttamisen vuoksi jotakin 1 kohdassa luetelluista oikeudellisista perusteista sovelletaan 
joka tapauksessa. Käyttötarkoituksen muuttaminen ei myöskään direktiivin 95/46/EY mukaan 
ole mahdollinen, joten tietosuojan tasoa ei voida muuttaa.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sellaisten 
tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen 
yhteydessä, joissa henkilötietoja 
käsitellään ainoastaan salanimien 
muodossa, suostumus voidaan antaa 
4 c kohdan mukaisesti automaattisesti 
unionissa yleisesti pätevän teknisen 
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standardin avulla, jonka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden selkeästi 
ilmaista tahtonsa ilman, että 
tunnistustietoja kerätään.

Or. en

Perustelu

Tämän nojalla voidaan käyttää jäljityskieltomekanismin kaltaisia standardeja yhdessä 
pelkällä salanimellä julkaistavien tietojen käyttöön kannustamisen kanssa, esimerkkinä 
Saksan tele-medialain 15 §. Komission on hyväksyttävä tällaiset normit, jotta varmistetaan, 
että ne ovat tämän asetuksen mukaiset. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 2 a kohtaan, 
7 artiklan 4 c kohtaan ja johdanto-osan 23 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Suostumus menettää pätevyytensä 
heti kun henkilötietojen käsittely ei enää 
ole tarpeen sen tarkoituksen 
toteuttamiseksi, jota varten niitä kerättiin. 

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sopimuksen täytäntöönpanon tai 
palvelun tarjoamisen ehdoksi ei 
välttämättä aseteta sellaisten tietojen 
käsittelyä tai käyttöä koskevaa 
suostumusta, jotka eivät ole 
välttämättömiä sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi tai palvelun tarjoamiseksi 
6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
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tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Tämä selvennys perustuu niin sanottuun sidottuun kieltoon, joka sovelletaan kuluttajansuojaa 
koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissiolla on Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen oltava valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
2 a kohdassa tarkoitettujen teknisten 
standardien vaatimukset ja edellytykset ja 
joissa todetaan, että tekninen standardi on 
tämän asetuksen mukainen ja että se on 
yleisesti pätevä unionissa.

Or. en

Perustelu

Komission on hyväksyttävä tällaiset suostumuksen ilmaisemista koskevat tekniset standardit, 
jotta varmistetaan, että ne ovat tämän asetuksen mukaiset. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 
2 a kohtaan, 7 artiklan 2 a kohtaan ja johdanto-osan 23 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tuotteiden tai
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, 
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
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käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai laillinen edustaja on antanut 
siihen suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen. Todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettävät 
menetelmät eivät saa johtaa 
henkilötietojen jatkokäsittelyyn, joka ei 
muuten olisi välttämätön.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä menetelmiä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettuja, todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettäviä 
menetelmiä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset 66 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
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1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

1 kohdassa tarkoitettuja, todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi 
käytettäviä erityisiä menetelmiä varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, sekä geneettisten tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen tai rikostuomioihin tai 
niihin liittyviin turvaamistoimenpiteisiin 
liittyvien tietojen käsittely on kielletty. 

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta, seksuaalista 
suuntautumista tai sukupuolta tai 
ammattiliittoon kuulumista ja 
ammattiyhdistystoimintaa, sekä 
geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen tai 
rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
käsittely on kielletty.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja erityisten oikeuksien 
noudattamiseksi työoikeuden alalla, siltä 
osin kuin se sallitaan unionin tai 
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jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään asianmukaiset takeet; tai

jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja 
etuja koskevat asianmukaiset takeet; tai

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi; tai

g) käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
edellyttäen että siinä säädetään 
asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen 
suojaamiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja 
koskevista asianmukaisista takeista. 
Täydellistä rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.
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Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 kohdassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
käsittelyä koskevat kriteerit, edellytykset ja 
asianmukaiset takeet sekä 2 kohdassa 
säädetyt poikkeukset 66 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
tai yksilöimään luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella tai kaikki 
tiedot on suojattu salanimellä, 
rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta 
hankkia lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjät saattavat käyttää samaa yksilöllistä tunnistetta yhdelle henkilölle eri 
palveluissa ja yhteyksissä, mutta eivät kuitenkaan tämän perusteella pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä. 4 artiklaan esitetyn tarkistukseen määritelmän mukaan salanimet 
rajoitetaan tiettyyn yhteyteen. Tarkistuksella selkeytetään, että artiklaa sovelletaan 
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molemmissa tapauksissa.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tiedot on annettava rekisteröidylle 
sellaisessa muodossa, että rekisteröity saa 
ne tiedot, jotka hän tarvitsee 
ymmärtääkseen asemansa ja tehdäkseen 
päätöksiä asianmukaisella tavalla. Tämän 
vuoksi rekisterinpitäjän on annettava 
tietoja tietosuojaan liittyvistä 
toimintatavoistaan käyttämällä 
tietojenkäsittelyn eri tyyppien ja niiden 
edellytysten ja seurauksien kuvaamisessa 
apuna helposti ymmärrettäviä kuvakkeita. 
Kaikkien tietojen on oltava saatavana 
pyynnöstä 14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen suojaa koskevat säännöt ovat monimutkaisia asiakirjoja, jotka sisältävät 
suuren määrän kuhunkin tapaukseen liittyviä yksityiskohtia. Monitasoisten ilmoitusten 
tarkoituksena on parantaa annetun tietosuojaa koskevan tiedon laatua keskittymällä siihen, 
että rekisteröity saa sen tiedon, jota hän tarvitsee ymmärtääkseen asemansa ja tehdäkseen 
päätöksiä. Näin ollen monentasoisilla muodoilla voidaan parantaa ilmoitusten luettavuutta. 
Jos rekisteröidyn ei tarvitse perehtyä kaikkiin henkilötietojen suojaa koskevan politiikan 
yksityiskohtiin, hän voi yksinkertaisia kuvakkeita vilkaisemalla saada tietoa siitä, käytetäänkö 
hänen tietojaan ja jos käytetään, niin millä tavalla. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 
2 a kohtaan, 7 artiklan 2 a kohtaan ja johdanto-osan 23 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissiolla on Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen oltava valta antaa 
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86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
3 kohdassa tarkoitettuja käsittelyn 
luonteen, säilytysajan, tietojen siirron tai 
poistamisen kuvaamisessa käytettäviä 
kuvakkeita luomalla kuvakkeita tai muita 
välineitä, jotta tieto voidaan tarjota 
standardoidussa muodossa.

Or. en

Perustelu

Tämä uusi delegoitu säädös on tarpeellinen täsmentämään tietosuojaan liittyviin 
toimintatapoihin perustuvia helposti ymmärrettäviä kuvakkeita.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen
maksun tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta. Siinä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen kohtuuttomuus.

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 5. Siirretään komissiolle valta Euroopan 
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86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 4 kohdassa 
tarkoitettuja maksuja koskevat kriteerit ja 
edellytykset.

Or. en

Perustelu

Ohjeet siitä, mikä muodostaa ilmeisen kohtuuttoman pyynnön siirretään uuteen 12 artiklan 
6 a kohtaan ja vastuu siirretään komissiolta Euroopan tietosuojaneuvostolle, jolla käytännön 
kokemuksen perusteella on asiasta enemmän tietoa. Katso asiaan liittyvä 12 artiklan 
6 a kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
2 kohdassa tarkoitettua viestintää varten, 
myös silloin kun se tapahtuu sähköisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvoston antaman lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
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määritellä tarkemmin 4 kohdassa 
tarkoitettuja, ilmeisen kohtuuttomia 
pyyntöjä koskevat kriteerit ja edellytykset 
66 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ohjeet siitä, mikä muodostaa ilmeisen kohtuuttoman pyynnön siirretään 12 artiklan 5 kohtaan 
ja vastuu siirretään komissiolta Euroopan tietosuojaneuvostolle, jolla käytännön kokemuksen 
perusteella on asiasta enemmän tietoa. Katso asiaan liittyvä 12 artiklan 5 kohtaan esitetty 
tarkistus.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tietojen vastaanottajien oikeudet Tietojen vastaanottajien oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
siirretty, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa. Rekisterinpitäjän on tiedotettava 
rekisteröidylle näistä kolmansista 
osapuolista.

Or. en

Perustelu

"Luovuttamisen" käsitettä ei ole määritelty, mutta esittelijä ehdottaa "siirron" 
määrittelemistä, katso 4 artiklan 3 a kohta. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle 
niistä kolmansista osapuolista, joille oikaisun tai poistamisen pyyntö on ilmoitettu, jotta 
rekisteröity voi kohdistaa oikeuksiensa käytön suoraan heihin.
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Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan ja 
yhteisten rekisterinpitäjien henkilöllisyys 
ja yhteystiedot; yhteisten rekisterinpitäjien 
osalta tehtävänjaon ja velvollisuuksien 
määritteleminen;

Or. en

Tarkistus 126

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kerättyjen ja käsiteltyjen 
henkilötietojen tietoryhmä;

Or. en

Perustelu

Dokumentointivaatimuksia koskevan 28 artiklan sisältö siirretään ilmoitusoikeuksia 
koskevaan 14 artiklaan. Ehdotettua asetusta voidaan yksinkertaistaa yhdistämällä ilmoitus ja 
dokumentointi, jotka voidaan nähdä saman kolikon kahtena puolena. Tämä vähentäisi 
rekisterinpitäjien hallinnollista rasitusta ja helpottaisi yksilöitä ymmärtämään ja käyttämään 
oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvä 28 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
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mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan
f alakohtaan;

mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 a ja 
1 b kohtaan;

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 6 artiklan uuteen rakenteeseen, katso 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan, 6 artiklan 1 a kohtaan, 6 artiklan 1 b kohtaan ja 6 artiklan 1 c kohtaan esitetyt 
tarkistukset.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) syyt, joiden perusteella se uskoo, että 
sen edut syrjäyttävät 6 artiklan 
1 a kohdassa säädetyt rekisteröidyn edut 
tai perusoikeudet ja -vapaudet;

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 6 artiklan uuteen rakenteeseen, katso 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan, 6 artiklan 1 a kohtaan, 6 artiklan 1 b kohtaan ja 6 artiklan 1 c kohtaan esitetyt 
tarkistukset.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät;

f) henkilötietojen vastaanottajat;
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Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, ja kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan taso tietosuojan riittävyyttä 
koskevan komission päätöksen perusteella;

g) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, ja kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan taso tietosuojan riittävyyttä 
koskevan komission päätöksen perusteella, 
tai asianmukaisten takeiden perusteella ja 
tieto siitä, miten näistä takeista saa 
tarvittaessa jäljennöksen, jos kyseessä on 
42 artiklassa, 43 artiklassa tai 44 artiklan 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitettu siirto;

Or. en

Perustelu

Dokumentointivaatimuksia koskevan 28 artiklan sisältö siirretään ilmoitusoikeuksia 
koskevaan 14 artiklaan. Ehdotettua asetusta voidaan yksinkertaistaa yhdistämällä ilmoitus ja 
dokumentointi, jotka voidaan nähdä saman kolikon kahtena puolena. Tämä vähentäisi 
rekisterinpitäjien hallinnollista rasitusta ja helpottaisi yksilöitä ymmärtämään ja käyttämään 
oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvä 28 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 131

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

Komission teksti Tarkistus

g a) tarvittaessa tieto profiloinnista, 
profilointiin perustuvista toimenpiteistä ja 
siitä, miten profilointia voidaan vastustaa;

Or. en
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Perustelu

Tämä säännös siirretään profilointia koskevasta 20 artiklan 4 kohdasta ilmoitusvelvollisuutta 
koskevaan 14 artiklaan, jotta varmistetaan, että kaikista ilmoitusvelvollisuuden muodoista 
säädetään samassa artiklassa. Lisäys "…miten profilointia voidaan vastustaa" on olennainen, 
jotta varmistetaan, että jäljityskieltomekanismin kaltaisista standardeista saadaan tietoa. 
Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 14 artiklan 1 kohdan g ja g b alakohtaan sekä 
15 artiklan 1 kohtaan ja 20 artiklan 4 kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 132

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

Komission teksti Tarkistus

g b) ymmärrettävässä muodossa olevat 
tiedot mihin tahansa automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään liittyvästä 
logiikasta;

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sisältyy tietosuojadirektiiviin 95/46/EY. Se on sisällytettävä myös uuteen 
asetukseen noudattaen parlamentin esittämää kantaa, jonka mukaan ei saa mennä jo 
olemassa olevan suojan tason alapuolelle.

Tarkistus 133

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

Komission teksti Tarkistus

h a) oikeudet ja mekanismit, joiden avulla 
henkilötietojen käsittelyä voidaan 
vastustaa tai välttää.

Or. en
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Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja 
tietojen vastaanottajaryhmiä koskevat 
kriteerit, 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitettua mahdollista tiedonsaantia 
koskevaa ilmoitusta koskevat vaatimukset, 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja, 
erityisaloilla ja -tilanteissa tarvittavia 
lisätietoja koskevat kriteerit ja 5 kohdan 
b alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi.

7. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
vastaanottajaryhmiä koskevat kriteerit, 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
mahdollista tiedonsaantia koskevaa 
ilmoitusta koskevat vaatimukset, 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja, erityisaloilla ja 
-tilanteissa tarvittavia lisätietoja koskevat 
kriteerit ja 5 kohdan b alakohdassa 
säädettyjä poikkeuksia koskevat 
edellytykset ja asianmukaiset takeet. Tässä 
yhteydessä komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 1–
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten, ottaen tarvittaessa 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

8. Komission on laadittava
vakiolomakkeet 1–3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamista varten, 
ottaen tarvittaessa huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet sekä 
keskeisten sidosryhmien tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen. 

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän on annettava seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä pyynnöstä milloin 
tahansa selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Rekisterinpitäjän on lisäksi
annettava seuraavat tiedot rekisterinpitäjää 
koskevasta profiloinnista ja profilointiin 
perustuvista toimenpiteistä:

Or. en

Perustelu

Profilointitoimintaa on määriteltävä ja säänneltävä, jotta varmistetaan rekisteröidyn tietoon 
perustuva suostumus. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 14 artiklan 1 kohdan g, 
g a ja g b alakohtaan sekä 20 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, 
joille henkilötietoja on luovutettu tai on 
tarkoitus luovuttaa, erityisesti kolmansissa 
maissa olevat vastaanottajat;

c) vastaanottajat, joille henkilötietoja on 
luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa, 
mukaan lukien kolmansissa maissa olevat 
vastaanottajat;

Or. en
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Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 20 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

h) profiloinnin ja profilointiin perustuvien 
toimenpiteiden mahdolliset seuraukset;

Or. en

Perustelu

Profilointitoimintaa on määriteltävä ja säänneltävä, jotta varmistetaan rekisteröidyn tietoon 
perustuva suostumus. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 14 artiklan 1 kohdan g, 
g a ja g b alakohtaan sekä 20 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 139

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

Komission teksti Tarkistus

h a) ymmärrettävässä muodossa olevat 
tiedot mihin tahansa automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään liittyvästä 
logiikasta;

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sisältyy tietosuojadirektiiviin 95/46/EY. Se on sisällytettävä myös uuteen 
asetukseen noudattaen parlamentin esittämää kantaa, jonka mukaan ei saa mennä jo 
olemassa olevan suojan tason alapuolelle.
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Tarkistus 140

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

Komission teksti Tarkistus

h b) viranomaisen pyynnön seurauksena 
tapahtuvan henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen sattuessa vahvistus siitä, 
että pyyntö on tehty, tieto siitä, onko 
pyyntöä noudatettu kokonaan vai osittain, 
sekä yleiskatsaus niistä tiedoista, joita on 
pyydetty tai luovutettu luvattomasti.

Or. en

Perustelu

Henkilöillä on oikeus saada tietoa kaikesta henkilötietojensa käsittelystä, mukaan lukien 
viranomaisille tapahtuvasta luvattomasta luovuttamisesta. Tämä tarkistus ei vaikuta 
21 artiklassa määriteltyihin rajoituksiin, esimerkiksi käynnissä olevien lainvalvontaa 
koskevien tutkintojen tapauksessa.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen, paitsi jos rekisteröity 
toisin pyytää.

Or. en

Perustelu

Yhdistetään 18 artikla 15 artiklaan. Jos rekisteröidyt haluavat käyttää henkilötietojen 
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saantioikeuttaan, tiedot on toimitettava heille sellaisessa sähköisessä muodossa, jota he 
pystyvät käsittelemään. Tämä jatkokäsittely sisältää oikeuden siirtää tietoja muihin 
järjestelmiin ja palveluihin, jos rekisteröity niin haluaa. Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä 
toiseen on näin ollen vain täsmennys oikeudesta tutustua tietoihin.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus, kun se on 
teknisesti toteutettavissa ja asianmukaista, 
siirtää kyseiset henkilötiedot ja 
automatisoituun käsittelyjärjestelmään 
tallennetut tiedot toiseen järjestelmään, 
yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, 
sen rekisterinpitäjän estämättä, jonka 
hallusta henkilötiedot poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Yhdistetään 18 artikla 15 artiklaan. Jos rekisteröidyt haluavat käyttää henkilötietojen 
saantioikeuttaan, tiedot on toimitettava heille sellaisessa sähköisessä muodossa, jota he 
pystyvät käsittelemään. Tämä jatkokäsittely sisältää oikeuden siirtää tietoja muihin 
järjestelmiin ja palveluihin, jos rekisteröity niin haluaa. Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä 
toiseen on näin ollen vain täsmennys oikeudesta tutustua tietoihin.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä artikla ei saa rajoittaa 
5 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
säädettyä velvoitetta poistaa tietoja sen 
jälkeen kun niitä ei enää tarvita.
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Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 
henkilötietojen toimittamiseen 
rekisteröidylle liittyvät kriteerit ja
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolla ei tulisi olla valtaa määritellä mitä yleisesti käytetty sähköinen muoto on, sillä 
tämä saattaa muuttua nopeammin kuin täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen kestää. 
Valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa vastata tästä määrittelystä.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen pyytämistä ja toimittamista varten, 
mukaan lukien rekisteröidyn 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
henkilötietojen toimittaminen 
rekisteröidylle, ottaen huomioon eri alojen 
ja tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
pyytämistä ja toimittamista varten, mukaan 
lukien rekisteröidyn henkilöllisyyden 
todentaminen ja henkilötietojen 
toimittaminen rekisteröidylle, ottaen 
huomioon eri alojen ja 
tietojenkäsittelytilanteiden 
erityisominaisuudet ja tarpeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten, ei komission, on Euroopan tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen annettava ohjeet rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta ja oikeutta siirtää 
tietoja järjestelmästä toiseen koskevista vakiomenettelyistä.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta, etenkin 
kun kyseessä ovat henkilötiedot, jotka 
rekisteröity on asettanut saataville 
lapsena, edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy: 

1. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ja pidättyy näiden 
tietojen edelleen luovuttamisesta 
edellyttäen että jokin seuraavista 
perusteista täyttyy: 

Or. en

Perustelu

Oikeutta poistaa tietoja sovelletaan kaikkiin rekisteröityihin tasapuolisesti. Poistettu teksti 
voitaisiin tulkita niin, että oikeutta on aikuisten osalta rajoitettu.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen 
näitä tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on siirtänyt tai julkistanut 
tiedot ilman 6 artiklan 1 kohtaan 
perustuvaa perustetta, sen on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tietojen 
poistamiseksi, sanotun kuitenkaan 
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poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
kolmannen osapuolen julkistamaan 
henkilötietoja, rekisterinpitäjän katsotaan 
olevan vastuussa julkaisemisesta.

rajoittamatta 77 artiklan säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Oikeus poistaa tietoja ja oikeus tietojen oikaisemiseen ovat edelleen tärkeitä rekisteröidyille, 
sillä tietoja luovutetaan yhä enenevissä määrin, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia. Mikäli
henkilötietojen julkistaminen kuitenkin tapahtuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
oikeudellisten perusteiden perusteella, "oikeus tulla unohdetuksi" ei ole realistinen eikä 
oikeutettu. Katso asiaan liittyvät 17 artiklan 2 a kohtaan ja johdanto-osan 54 kappaleeseen 
esitetyt tarkistukset. Tämä ei merkitse sitä, että kolmannet osapuolet voisivat käsitellä 
julkaistuja henkilötietoja edelleen, jos siihen ei ole oikeudellista perustaa.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikissa toimenpiteissä julkaistujen 
henkilötietojen poistamiseksi on 
noudatettava sananvapautta, sellaisena 
kuin se on määritelty 80 artiklassa.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että oikeus tulla unohdetuksi on oltava tasapainossa sananvapautta 
koskevan oikeuden kanssa. Katso asiaan liittyvät 17 artiklan 2 kohtaan ja johdanto-osan 
54 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.
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Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietojen poistamisen sijasta 
rekisterinpitäjän on rajoitettava niiden 
käsittelyä, jos

4. Tietojen 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

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rekisteröity haluaa siirtää 
henkilötietonsa toiseen automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään 18 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

d) rekisteröity haluaa siirtää 
henkilötietonsa toiseen automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään 15 artiklan 2 ja 
2 a kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 15 ja 18 artiklan yhdistämiseen.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun 
ottamatta, käsitellä ainoastaan todistelua 
varten tai rekisteröidyn suostumuksella tai 
toisen luonnollisen tai oikeushenkilön 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun 
ottamatta, käsitellä ainoastaan todistelua 
varten tai rekisteröidyn suostumuksella tai 
toisen luonnollisen tai oikeushenkilön 
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oikeuksien suojaamiseksi tai yleistä etua 
koskevan tavoitteen vuoksi.

oikeuksien suojaamiseksi tai unionin tai 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan, 
henkilötietojen käsittelyä koskevan 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Mistä tahansa yleisestä edusta on säädettävä lailla, jotta rekisterinpitäjän lakisääteinen 
velvoite olisi suurempi kuin rekisterinpitäjän oikeus poistaa tietoja.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin:

9. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin:

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 17 artiklan 2 kohdassa säädettyyn uuteen, tiukempaan "oikeuteen 
tulla unohdetuksi".

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;

b) edellytykset henkilötietojen
poistamiseksi 2 kohdassa tarkoitetuista 
julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
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Or. en

Perustelu

Julkaistujen tietojen osalta alkuperäisen rekisterinpitäjän velvoite on ainoastaan niille 
kolmansille osapuolille ilmoittaminen, joiden se voi kohtuuden rajoissa olettaa 
jatkokäsittelevän tietoja sekä näistä jatkokäsittelyistä ilmoittaminen rekisteröidylle. Tämä 
antaa lisäksi rekisteröidylle mahdollisuuden ottaa heihin suoraan yhteyttä ja pyytää heitä 
ilmoittamaan muille kolmansille osapuolille ja lisäksi rekisteröity saa kokonaisvaltaisemman 
tiedon henkilötietojensa leviämisestä. On tärkeää säilyttää niiden kolmansien osapuolten 
osallisuus, jotka käsittelevät tietoja niitä julkaisematta, jotta asetuksella katetaan myös 
sellaiset yritykset, jotka käyttävät julkisista lähteistä saatavia henkilötietoja sisäistä 
jatkokäsittelyä, esimerkiksi luottoluokitusta tai suoramarkkinointia varten. On täsmennettävä, 
että oikeus tulla unohdetuksi on oltava tasapainossa sananvapautta koskevan oikeuden 
kanssa. Edellä 3 kohdassa mainitut poikkeukset muodostavat päällekkäisyyden 21 artiklassa 
säädettyjen yleisten rajoitusten kanssa eivätkä ne tuo tässä yhteydessä lisäarvoa.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Poistetaan.
1. Kun henkilötietoja käsitellään 
sähköisin keinoin, jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä muodossa, 
rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
tiedoista yleisesti käytetyssä sähköisessä ja 
jäsennellyssä muodossa, joka antaa 
rekisteröidylle mahdollisuuden käyttää 
tietoja edelleen.
2. Kun rekisteröity on itse antanut 
henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu 
suostumukseen tai sopimukseen, 
rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset 
henkilötiedot ja kaikki muut rekisteröidyn 
itsensä antamat, automatisoituun 
käsittelyjärjestelmään tallennetut tiedot 
toiseen järjestelmään, yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, sen 
rekisterinpitäjän estämättä, jonka hallusta 
henkilötiedot poistetaan. 
3. Komissio voi täsmentää 1 kohdassa 
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tarkoitetun sähköisen muodon ja 
vahvistaa tekniset standardit, 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt 
henkilötietojen siirtämiseksi 2 kohdan 
nojalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhdistetään 18 artikla rekisteröidyn oikeutta saada tietoja koskevaan 15 artiklaan. Jos 
rekisteröidyt haluavat käyttää henkilötietojen saantioikeuttaan, tiedot on toimitettava heille 
sellaisessa sähköisessä muodossa, jota he pystyvät käsittelemään. Tämä jatkokäsittely 
sisältää oikeuden siirtää tietoja muihin järjestelmiin ja palveluihin, jos rekisteröity niin 
haluaa. Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen on näin ollen vain täsmennys oikeudesta 
tutustua tietoihin. Katso asiaan liittyvät 15 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröidyllä on oikeus 
henkilökohtaisen tilanteensa perusteella 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohtaan, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa pakottava 
perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet.

1. Rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 
1 kohdan d ja e alakohtaan.

Or. en
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Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
 19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
on oikeus vastustaa maksutta 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten. Tätä oikeutta on 
tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla, selkeästi muusta 
tiedotuksesta erillään.

2. Jos henkilötietoja käsitellään 6 artiklan 
1 a kohdan perusteella, rekisteröidyllä on 
oikeus vastustaa maksutta henkilötietojensa 
käsittelyä kaikissa tilanteissa. Tätä 
oikeutta on tarjottava rekisteröidylle 
nimenomaisesti ja ymmärrettävällä tavalla, 
selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, jossa 
otetaan huomioon rekisteröidyn tarpeet, 
etenkin kun tiedot on suunnattu erityisesti
lapsille, selkeästi muusta tiedotuksesta 
erillään.

Or. en

Perustelu

Tietojen jatkokäsittelyn vastustamista koskevaa oikeutta on aina voitava käyttää maksutta ja 
sitä on tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja ymmärrettävällä tavalla, selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan huomioon rekisteröidyn tarpeet. Katso asiaan liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, 6 artiklan 1 a kohtaan, 6 artiklan 1 b kohtaan ja 6 artiklan 
1 c kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
 19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjä ei saa enää 
käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjän on poistettava
kyseiset henkilötiedot.

Or. en
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Perustelu

On täsmennettävä, että rekisteröidyn käyttämä oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä on 
johdettava siihen, että rekisterinpitäjä poistaa tiedot.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Profilointiin perustuvat toimenpiteet Profilointi

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai 
erityisesti hänen ammatillisen 
suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

1. Henkilötietojen käsittely profilointia 
varten, myös kun kyseessä on sähköisessä 
muodossa olevia tietoja koskevien 
palvelujen ja viestintäpalvelujen 
tarjoaminen, on lainmukaista vain mikäli:

Or. en

Perustelu

Kuten missä tahansa tiedon keräämisessä, käsittelyssä ja käytössä, profiloinnille asetetaan 
4 artiklassa määritelty yleinen kielto ja sitä voidaan käyttää vain laissa säädetyissä 
tapauksissa, esimerkiksi rekisteröidyn suostumuksella tai lakisääteisten määräysten 
perusteella. Suostumus on ensisijaisesti yksityisellä sektorilla käytettävä vaihtoehto (muun 
muassa sopimukset), kun taas lakisääteisiä määräyksiä sovelletaan erityisesti julkisella 
sektorilla. Vaatimuksella, jonka mukaan rekisteröidyn on annettava suostumuksensa 
profiloinnille, estetään usein käytännössä tapahtuva tosiasia, eli että profiileja luodaan 
ilman, että rekisteröity on tietoinen asiasta. Katso asiaan liittyvät 4 artiklan 3 b kohtaan, 
14 artiklan 1 kohdan g, g a ja g b alakohtaan sekä 15 artiklan 1 kohtaan esitetyt tarkistukset.
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Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltainen toimenpide vain jos 
tietojenkäsittely

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

2 kohta kuuluu jo uuden 3 a kohdan soveltamisalaan 20 artiklan uudelleen jäsentelyn 
seurauksena.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

a) on välttämätön sopimuksen tekemistä
tai täytäntöönpanoa varten, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on täytetty tai että on 
toteutettu asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, kuten oikeus siihen, että 
tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen; tai

Or. en
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Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä tämän 
artiklan mukaisesti; tai

Or. en

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilötietojen automaattinen 
käsittely, jonka tarkoituksena on arvioida
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa
perustua pelkästään 9 artiklassa 
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietojen 
ryhmiin.

2. Luonnolliseen henkilöön liittyvä 
profilointitoiminta ei saa koskea tai luoda 
sellaisia tietoja, jotka sisältyvät
9 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin
henkilötietojen ryhmiin, paitsi jos niihin 
sovelletaan 9 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja poikkeuksia.

Or. en

Perustelu

Selvennys, jonka avulla katetaan olosuhteet, joissa profilointi ei perustu arkaluonteisiin 
tietoihin, mutta sitä käytetään arkaluonteisia tietoja koskevien päätelmien tekemiseksi. 
Esimerkiksi osoitetiedot eivät sinällään ole arkaluonteisia, mutta esimerkiksi tietoa, jonka 
mukaan henkilö käy tietyssä osoitteessa säännöllisesti yhdessä sen lisätiedon kanssa, että 
kyseisessä osoitteessa sijaitsee nyrkkeilyseura voidaan käyttää johtopäätöksiin henkilön 
terveydellisestä tilasta, minkä katsotaan olevan arkaluonteinen tieto.
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Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Profilointi, jonka seurauksena 
henkilöitä syrjitään rodun tai etnisen 
alkuperän, poliittisten mielipiteiden, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
ammattiliittoon kuulumisen, seksuaalisen 
suuntautumisen tai sukupuoleen liittyvän 
tekijän perusteella tai jonka seurauksena 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla on 
tällaisia seurauksia, on kielletty.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Profilointia ei saa käyttää lasten 
tunnistamiseen tai erottamiseen muista.

Or. en

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Profilointiin perustuvat toimenpiteet, 
joilla on rekisteröityä koskevia 
oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa 
merkittävästi rekisteröityyn, eivät saa 
perustua pelkästään automaattiseen 
käsittelyyn.
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Or. en

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedoissa, jotka rekisterinpitäjän on 
toimitettava 14 artiklan nojalla, on 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
mainittava, onko tietoja käsitelty 
1 kohdassa tarkoitetun kaltaista 
toimenpidettä varten, ja arvioitava 
tällaisen käsittelyn vaikutuksia 
rekisteröityyn.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuus on siirretty rekisteröidylle ilmoittamista koskevaan 14 artiklaan, katso 
asiaan liittyvä 14 artiklan 1 kohdan g a alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta sekä 
markkinoiden vakauden ja eheyden 
suojaamista koskevissa asioissa;

c) muut unionin tai jäsenvaltion yleiset 
edut, erityisesti jäsenvaltiolle tai Euroopan 
unionille tärkeä taloudellinen tai 
rahoituksellinen etu, myös rahaa, 
talousarviota ja verotusta koskevissa 
asioissa;

Or. en

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valvonta-, tarkastus- tai 
sääntelytehtävä, joka satunnaisestikin 
liittyy julkisen vallan käyttämiseen a–
d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on erityisesti oltava 
välttämättömiä ja oikeasuhtaisia 
demokraattisen yhteiskunnan 
toimenpiteitä ja niiden on sisällettävä 
erityisesti säännökset, jotka koskevat 
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ainakin:
a) käsittelyn tavoitteita;
b) rekisterinpitäjän määrittämistä;
c) käsittelyn nimenomaisia tarkoituksia ja 
keinoja;
d) niiden henkilöiden ryhmiä, joilla on 
oikeus käsitellä tietoja;
e) käsittelyssä noudatettavaa menettelyä;
f) suojatoimia, joilla estetään 
hyväksikäyttö;
g) rekisteröityjen oikeutta saada tietoa 
rajoituksesta.

Or. en

Perustelu

Kaikista rekisteröidyn oikeuksista on säädettävä lailla. Sovellettavassa lainsäädännössä on 
säädettävä asianmukaisista takeista välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteiden 
perusteella. Katso asiaan liittyvä 2 artiklan 2 kohdan e alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai 
ennakkokuulemista koskevien vaatimusten 
noudattaminen 34 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti;

d) valvontaviranomaisen ja 
tietosuojavastaavan ennakkohyväksyntää 
tai ennakkokuulemista koskevien 
vaatimusten noudattaminen 34 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) rekisteröidylle suunnatun ja 
rekisteröidyn kanssa käytävän 
läpinäkyvän tiedottamisen ja viestinnän 
määrittäminen 11 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuus. Tämä tarkistetaan
riippumattomien sisäisten tai ulkoisten
tarkastajien toimesta, mikäli se on 
oikeasuhteista.

Or. en

Perustelu

Tilivelvollisuuden periaatteen mukaisesti säännöksen noudattamista koskevia 
tarkistusmekanismeja käytetään vain, mikäli se on oikeasuhteista.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rekisterinpitäjän on julkaistava 
tiivistelmä 1 ja 2 kohdan nojalla tehdyistä 
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toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, ottaen 
huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten hyväksi.

4. Siirretään komissiolle valta Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin 3 kohdassa 
tarkoitettuja tarkistusmekanismeja 
koskevat edellytykset ja 3 kohdassa 
tarkoitettua oikeasuhteisuutta koskevat 
kriteerit, ottaen huomioon erityiset 
toimenpiteet mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Perustelu

Komission roolia on rajoitettava niin, että se määrittelee tarkemmin ainoastaan 
tarkistusmekanismeja koskevat edellytykset.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka 
ja toteuttamiskustannukset huomioon 

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen ja käsittelytarkoitusten
määrittämisen että itse käsittelyn 
yhteydessä toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt uusin tekniikka ja 
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ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
siten, että käsittely vastaa tämän asetuksen 
vaatimuksia ja takaa rekisteröidyn 
oikeuksien suojelun, erityisesti 5 artiklassa 
säädetyt periaatteet huomioon ottaen. Jos 
rekisterinpitäjä on tehnyt 33 artiklan 
mukaisen tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin, sen tulokset on 
otettava huomioon näiden toimenpiteiden 
ja menettelyjen kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Sisäänrakennettua tietosuojaa pidetään uudistuksen keskeisenä innovaationa. Tällä 
varmistettaisiin, että vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tietyn 
käsittelytarkoituksen kannalta, käsitellään. Tarkistuksella selvennetään tämän periaatteen 
täytäntöönpano.

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen 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.

2. Tapauksissa, joissa rekisteröidylle 
annetaan tietojenkäsittelyä koskeva 
valinnanmahdollisuus, rekisterinpitäjän
on varmistettava, että käsittely koskee 
oletusarvoisesti vain niitä henkilötietoja, 
jotka ovat välttämättömiä tietyn 
käsittelytarkoituksen 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 ja että 
rekisteröidyt voivat valvoa 
henkilötietojensa jakelua.

Or. en
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Perustelu

Oletusarvoisen tietosuojan periaatetta tarkennetaan.

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tietojen käsittelijöiden ja tuottajien 
on toteutettava asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt, 
joilla varmistetaan, että niiden palvelut ja 
tuotteet antavat oletusarvoisille 
rekisterinpitäjille mahdollisuuden 
noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia 
ja erityisesti 1 ja 2 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tietojen käsittelijöiden ja tiedonkäsittelyjärjestelmien tuottajien olisi toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sisäänrakennetun yksityisyyden suojan ja oletustietosuojan 
periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi, jotta helpotetaan rekisterinpitäjien asetuksen 
noudattamista. 

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset ja erityisesti eri aloilla tai eri 
tuotteisiin ja palveluihin sovellettavat 
sisäänrakennettua tietosuojaa koskevat 
vaatimukset.

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi
määritellä tarkemmin 1, 2 ja 2 a kohdassa 
tarkoitettuja asianmukaisia toimenpiteitä 
koskevat kriteerit ja vaatimukset ja 
erityisesti eri aloilla tai eri tuotteisiin ja 
palveluihin sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset 
66 artiklan mukaisesti.



PE501.927v04-00 116/222 PR\924343FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Tietojen käsittelijöiden ja tiedonkäsittelyjärjestelmien tuottajien olisi toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sisäänrakennetun yksityisyyden suojan ja oletustietosuojan 
periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi, jotta helpotetaan rekisterinpitäjien asetuksen 
noudattamista. 

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
kirjallisella järjestelyllä määritettävä 
kunkin vastuualue tässä asetuksessa 
vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti, 
erityisesti niiden menettelyjen ja 
mekanismien osalta, joiden avulla 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan. 
Jos määrittelyä ei ole toteutettu tai se ei 
ole riittävän selvä, rekisteröity voi käyttää 
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oikeuksiaan mitä tahansa 
rekisterinpitäjää vastaan, jolloin 
rekisterinpitäjät ovat yhteisvastuullisia.

Or. en

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) yritykseen, jossa on alle 
250 työntekijää; tai

(b) yritykseen, jossa käsitellään alle
500:aa rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja vuodessa; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen tietosuojavastaavia koskevaan kynnykseen. Katso asiaan 
liittyvä 35 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään heille 
tarjottavien tavaroiden tai palvelujen 
vuoksi tai heidän käyttäytymisensä 
seuraamiseksi.

3. Edustajan on oltava sijoittautunut 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
asuvat ne rekisteröidyt, joiden 
henkilötietoja käsitellään 3 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimii ainoastaan rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti, etenkin jos 
käsiteltäviä henkilötietoja ei saa siirtää;

a) toimii ainoastaan rekisterinpitäjän 
ohjeiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) ottaa huomioon sisäänrakennetun ja 
oletusarvoisen tietosuojan periaatteen.

Or. en

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos käsittelijä on ratkaisevassa 
asemassa tai käsittelijän asemasta tulee 
ratkaiseva suhteessa tiedonkäsittelyn 
tarkoituksiin, menettelyihin tai 
menetelmiin tai käsittelijä ei toimi 
ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden 
mukaisesti, sen on katsottava olevan 
24 artiklassa määritelty yhteinen 
rekisterinpitäjä.

Or. en

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

2. Asiakirjoissa on oltava vähintään 
14 artiklassa luetellut tiedot.

a) rekisterinpitäjän tai yhteisen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan nimi ja 
yhteystiedot;
b) mahdollisen tietosuojavastaavan nimi 
ja yhteystiedot;
c) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien rekisterinpitäjän 
oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
d) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
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niihin liittyvistä tietoryhmistä;
e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;
f) tarvittaessa tiedot henkilötietojen 
siirtämisestä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle, mukaan 
lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä 
asianmukaisia takeita koskevat asiakirjat, 
jos kyseessä on 44 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettu siirto;
g) yleinen maininta eri tietoryhmien 
poistamisen määräajoista;
h) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.

Or. en

Perustelu

Dokumentointivaatimuksia koskevan 28 artiklan sisältö siirretään ilmoitusoikeuksia 
koskevaan 14 artiklaan. Ehdotettua asetusta voidaan yksinkertaistaa yhdistämällä ilmoitus ja 
dokumentointi, jotka voidaan nähdä saman kolikon kahtena puolena. Tämä vähentäisi 
rekisterinpitäjien hallinnollista rasitusta ja helpottaisi yksilöitä ymmärtämään ja käyttämään 
oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvät 14 artiklaan esitetyt tarkistukset. 

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske seuraavia 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen 
käsittelijöitä:

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet eivät koske luonnollista
henkilöä, joka käsittelee henkilötietoja 
ilman kaupallista tarkoitusta.

a) luonnollinen henkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista tarkoitusta; 
tai
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Or. en

Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 1 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, jotta voidaan ottaa 
huomioon erityisesti rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
vastuualueet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nykyisessäkin tietosuojalainsäädännössä pienten ja keskisuurten yritysten on annettava 
rekisteröidyille tietoja, kuten 14 artiklassa mainitaan. Ilmoitusta ja dokumentointia koskevat 
velvoitteet on yhdistetty 14 artiklaan, joten näillä yrityksillä olisi joka tapauksessa tiedot 
saatavilla eikä niitä sen vuoksi tarvitse enää vapauttaa dokumentointia koskevasta 
velvollisuudesta. Toisin sanoen: säännöksiä yksinkertaistetaan, mutta ne koskevat kaikkia 
rekisterinpitäjiä.
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Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on toteutettava asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt varmistaakseen käsittelyn ja 
suojattavien henkilötietojen luonteeseen 
liittyviin riskeihin nähden asianmukainen 
turvallisuustaso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

Or. en

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 ja 2 kohdassa 
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1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys ja 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

tarkoitettuja teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
edellytykset, kuten se, mikä on uusin 
tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys ja 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa, 66 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten 

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – c alakohta ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
todentamiseksi.

Poistetaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 – 4 a kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei 
anneta 72 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
26 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
26 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on vähintään 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on vähintään

a) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, mukaan lukien 
kyseessä olevien rekisteröityjen ryhmät ja 
lukumäärät sekä tietueiden ryhmät ja 

a) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, mukaan lukien 
kyseessä olevien rekisteröityjen ryhmät ja 
lukumäärät sekä tietueiden ryhmät ja 
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lukumäärät; lukumäärät; 
b) ilmoitettava tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot tai muu 
yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;

b) ilmoitettava tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot tai muu 
yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;

c) suositeltava toimenpiteitä, joilla 
lievennetään henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen mahdollisia 
haittavaikutuksia;

c) suositeltava toimenpiteitä, joilla 
lievennetään henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen mahdollisia 
haittavaikutuksia;

d) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen seurauksia;

d) kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen seurauksia;

e) kuvattava toimenpiteet, joita 
rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se 
on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta.

e) kuvattava toimenpiteet, joita 
rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se 
on toteuttanut henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta.

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

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

4 a. Valvontaviranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä ilmoitettujen 
tietoturvaloukkausten tyypeistä.

Or. en

Perustelu

Uuden tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevan direktiivin mukaisesti konsolidoitu 
yleiskäsitys on säilytettävä tapahtuneista tietoturvaloukkausten tyypeistä, jotta kansalaisille 
voidaan tiedottaa tietoturvaloukkausten tyypeistä ja määrästä.

Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvostolta 
pyytämänsä lausunnon jälkeen 86 artiklan 



PE501.927v04-00 126/222 PR\924343FI.doc

FI

1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

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 200

Ehdotus asetukseksi
31 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 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

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 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
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henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
esimerkiksi kun se voi johtaa 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen 
taikka taloudellisiin menetyksiin tai siitä 
voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai kun 
se voi vahingoittaa henkilön mainetta,
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Rekisteröityjen ilmoitusväsymyksen estämiseksi rekisteröidyille on ilmoitettava vain 
tapauksista, joissa tietoturvaloukkaus todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, esimerkiksi henkilötietovarkauksista tai -petoksista, 
taloudellisista menetyksistä, fyysisestä haitasta, vakavasta nöyryytyksestä tai maineen 
vahingoittamisesta.

Tarkistus 202

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
rekisteröidylle annettavassa ilmoituksessa 
on kuvattava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen luonne ja annettava 
ainakin 31 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 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ja suositukset sekä tiedot 
rekisteröidyn oikeuksista, mukaan lukien 
muutoksenhaku.

Or. en

Perustelu

Ilmoituksen tulisi sisältää myös kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonteesta sekä 
tiedot oikeuksista ja mahdollisuuksista muutoksenhakuun.
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Tarkistus 203

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

5. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin kriteerit ja 
vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

Or. en

Tarkistus 204

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun, rekisteröidylle tarkoitetun 
ilmoituksen muodon ja siihen sovellettavat 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 205

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollisen henkilön 
henkilökohtaisten ominaisuuksien 
järjestelmällinen ja kattava arviointi 
hänen taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten automatisoidun 
tietojenkäsittelyn perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä tavalla;

a) profiloinnin perusteella sellaisten 
toimenpiteiden antamista varten, jotka 
aiheuttavat kyseiselle yksilölle 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat häneen 
merkittävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 206

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia 
laitteita (videovalvontaa) suuressa 
mittakaavassa;

c) yleisölle avoimien alueiden valvonta, 
erityisesti jos käytetään optoelektronisia tai 
muita sensorisia laitteita;

Or. en

Perustelu

Tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia koskevilla tarkistuksilla pyritään määrittämään 
tarkemmin ne tilanteet, jolloin arviointi on tehtävä (33 artiklan 2 kohta) ja arviointiin 
sisältyvät elementit (33 artiklan 3 kohta).
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Tarkistus 207

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lapsia tai geneettisiä tai biometrisiä 
tietoja koskevien henkilötietojen käsittely 
suuren mittakaavan 
rekisteröintijärjestelmissä;

d) 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
erityisten tietoryhmien, sijaintitietojen, 
biometristen tietojen tai lapsia koskevien 
tietojen käsittely;

Or. en

Tarkistus 208

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

Komission teksti Tarkistus

d a) henkilötietoja saatetaan hyvin 
monien henkilöiden saataville tai suurta 
määrää rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai yhdistetään 
muiden tietojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 209

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) muut käsittelytoimet, joita varten 
vaaditaan valvontaviranomaisen 
kuulemista 34 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan nojalla.

e) muut käsittelytoimet, joita varten 
vaaditaan tietosuojavastaavan tai
valvontaviranomaisen kuulemista 
34 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.

Or. en
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Tarkistus 210

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

3. Arvioinnissa on esitettävä vähintään 
järjestelmällinen kuvaus 

a) suunnitelluista käsittelytoimista sekä 
niiden välttämättömyydestä ja 
suhteellisuudesta tarkoitukseen nähden, 
b) arvio niihin rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien kannalta liittyvistä riskeistä, 
c) toimet joiden avulla riskeihin on 
tarkoitus puuttua ja käsiteltävien 
henkilötietojen määrää minimoida,

d) takeet, suojatoimenpiteet ja keinot, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja ja 
osoitetaan, että tätä asetusta on noudatettu, 
ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 
asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Perustelu

Yksityisyyden suojaa koskevaa vaikutustenarviointia koskevilla tarkistuksilla pyritään 
määrittämään tarkemmin ne tilanteet, jolloin arviointi on tehtävä (33 artiklan 2 kohta) ja 
arviointiin sisältyvät elementit (33 artiklan 3 kohta).
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Tarkistus 211

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista.

Or. en

Tarkistus 212

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen 
tai julkishallinnon elin ja käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen 
arvioinnin ennen käsittelytoimien 
aloittamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Myös tapauksissa, joissa viranomaiset lainsäädäntöön perustuen käsittelevät tietoja, on 
tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi, jotta tämän asetuksen noudattaminen 
varmistetaan, erityisesti tietojen minimoinnin ja tietoturvan varmistamiseksi ja rekisteröityjen 
oikeuksiin ja vapauksiin liittyvien riskien lieventämiseksi.
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Tarkistus 213

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja edellytykset sellaisia 1 ja 
2 artiklassa tarkoitettuja käsittelytoimia 
varten, joihin todennäköisesti liittyy 
erityisiä riskejä, ja 3 artiklassa tarkoitettua 
arviointia koskevat vaatimukset, mukaan 
lukien arvioinnin laajennettavuutta, 
todentamista ja tarkastamista koskevat 
edellytykset. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

6. Siirretään komissiolle Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyytämänsä 
lausunnon jälkeen valta antaa 86 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään tarkemmin kriteerit ja 
edellytykset sellaisia 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja käsittelytoimia varten, joihin 
todennäköisesti liittyy erityisiä riskejä, ja 
3 artiklassa tarkoitettua arviointia koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien arvioinnin 
laajennettavuutta, todentamista ja 
tarkastamista koskevat edellytykset ja 
menettelyt. Tässä yhteydessä komissio 
harkitsee erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Perustelu

7 kohdassa säädetyn täytäntöönpanosäädöksen olennainen sisältö on sisällytetty tämän 
kohdan delegoituun säädökseen.

Tarkistus 214

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täsmentää standardit ja 
menettelyt 3 artiklassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamista, todentamista ja 
tarkastamista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädöksen olennainen sisältö on sisällytetty 6 kohdan delegoituun 
säädökseen.

Tarkistus 215

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai ei 
anna asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä hyväksyy 
42 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja sopimuslausekkeita tai siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle 44 artiklan 
1 kohdan g alakohdassa säädettyjen 
poikkeusten perusteella.

Or. en

Perustelu

Tässä täsmennetään, että vaikka henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, joissa ei ole 
oikeudellisesti sitovia takeita, siihen on oltava oikeudellinen peruste tämän asetuksen 
poikkeuksia koskevissa säännöksissä.
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Tarkistus 216

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava 
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos

2. Rekisterinpitäjän tai tämän lukuun 
toimivan henkilötietojen käsittelijän on 
ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava 
tietosuojavastaavaa tai
valvontaviranomaista sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että rekisterinpitäjä kuulee valvontaviranomaista ennen erityisiä riskejä 
sisältävien tietojen käsittelyä, sen on hyödynnettävä omaa tietosuojavastaavaansa, jos 
tällainen on nimitetty. Tämä poistaa viranomaisten tarpeetonta rasitetta vahvistaen samalla 
tietosuojavastaavan roolia.

Tarkistus 217

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvontaviranomainen katsoo 
tarpeelliseksi suorittaa ennakkokuulemisen 
sellaisten 4 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen käsittelytoimien osalta, joihin 
todennäköisesti liittyy niiden luonteen, 
laajuuden ja/tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn vapauksien ja oikeuksien 
kannalta erityisiä riskejä.

b) tietosuojavastaava tai 
valvontaviranomainen katsoo tarpeelliseksi 
suorittaa ennakkokuulemisen sellaisten 
4 kohdan mukaisesti määriteltyjen 
käsittelytoimien osalta, joihin 
todennäköisesti liittyy niiden luonteen, 
laajuuden ja/tai tarkoitusten vuoksi 
rekisteröidyn vapauksien ja oikeuksien 
kannalta erityisiä riskejä.

Or. en
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Tarkistus 218

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tietosuojavastaavalla on syytä 
epäillä, että suunniteltu käsittely ei ole 
tämän asetuksen mukainen tai jos 
rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 
3 kohdassa mainitun kiellon vastaisesti, 
tietosuojavastaavan on kuultava 
valvontaviranomaista.

Or. en

Tarkistus 219

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on laadittava ja 
julkaistava luettelo käsittelytoimista, joiden 
yhteydessä vaaditaan 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu 
ennakkokuuleminen. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 
tällaiset luettelot Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

4. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
laadittava ja julkaistava luettelo 
käsittelytoimista, joiden yhteydessä 
vaaditaan 2 kohdassa tarkoitettu 
ennakkokuuleminen. 

Or. en

Perustelu

Erityisiä riskejä sisältävien tietojen käsittelyn määrittämistä koskevien johdonmukaisten 
kriteerien määrittelemiseksi, Euroopan tietosuojaneuvoston olisi toimitettava luettelo 
kyseisistä kriteereistä. Katso asiaan liittyvä 5 kohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettu luettelo 
koskee käsittelytoimia, jotka liittyvät 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen eri 
jäsenvaltioissa asuville rekisteröidyille tai 
näiden käyttäytymisen seuraamiseen tai 
jos toimet voivat merkittävästi haitata 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionissa, valvontaviranomaisen on 
sovellettava 57 artiklassa tarkoitettua 
yhdenmukaisuusmekanismia ennen kuin 
se vahvistaa luettelon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 4 kohtaan. Yhdenmukaisuusmekanismi on tässä yhteydessä 
tarpeeton, sillä Euroopan tietosuojaviraston tehtävänä on toimittaa luettelo. Ehdotettu 
delegoitu säädös saattaa lisäksi vaikuttaa tämän lainsäädännön keskeisiin osiin, ja 
valvontaviranomaisilla on käytännön kokemuksen perusteella paremmat valmiudet määritellä 
riskejä.

Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen merkittävien 
riskien määrittämistä varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 222

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt sekä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ennakkohyväksyntää ja 
-kuulemista että 6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää ilmoitusta 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

9. Komissio voi laatia vakiolomakkeet sekä 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista että 
6 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisille tehtävää ilmoitusta 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan 
tietosuojaneuvostolta pyydetyn lausunnon 
jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 223

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

b) tietojenkäsittelyä suorittaa 
oikeushenkilö ja se koskee yli 500:aa 
rekisteröityä vuodessa.

Or. en

Perustelu

Etäresurssipalvelujen aikana, jolloin jopa hyvin pienet rekisterinpitäjät voivat käsitellä suuria 
määriä tietoja verkkopalvelujen kautta, tietosuojavastaavan nimittämisen velvollisuutta 
koskevan kynnyksen ei pitäisi perustua yrityksen kokoon, vaan pikemminkin siihen, mikä 
merkitys henkilötietojen käsittelyllä on. Tähän sisältyy käsiteltävien henkilötietojen ryhmät, 
käsittelytoiminnan tyypit ja niiden henkilöiden määrä, joiden tietoja käsitellään.



PR\924343FI.doc 139/222 PE501.927v04-00

FI

Tarkistus 224

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät muodostuvat 
sellaisista käsittelytoimista, jotka 
luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa 
vuoksi edellyttävät rekisteröityjen 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa 
tai profilointia.

Or. en

Tarkistus 225

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

Komission teksti Tarkistus

c a) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskeiset tehtävät 
muodostuvat 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisia erityisiä tietoluokkia koskevasta 
tietojenkäsittelystä.

Or. en

Perustelu

Etäresurssipalvelujen aikana, jolloin jopa hyvin pienet rekisterinpitäjät voivat käsitellä suuria 
määriä tietoja verkkopalvelujen kautta, tietosuojavastaavan nimittämisen velvollisuutta 
koskevan kynnyksen ei pitäisi perustua yrityksen kokoon, vaan pikemminkin siihen, mikä 
merkitys henkilötietojen käsittelyllä on. Tähän sisältyy käsiteltävien henkilötietojen ryhmät, 
käsittelytoiminnan tyypit ja niiden henkilöiden määrä, joiden tietoja käsitellään.

Tarkistus 226

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
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käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää tehtäväänsä uudelleen.
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään neljän
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava voidaan 
erottaa toimestaan vain jos hän ei enää 
täytä tehtäviensä suorittamisen 
edellyttämiä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Kahden vuoden minimiaika on liian lyhyt. Käytännön kokemus on osoittanut, että jopa laajat 
tiedot ja taidot omaava äskettäin nimitetty tietosuojavastaava tarvitsee vähintään puoli vuotta 
aikaa perehtyä tehtäväänsä. Jos hänet vain kahden vuoden päästä – ilman hyvää syytä –
korvataan uudella, tämä saattaa mutkistaa yrityksen tietosuojavaatimusten täytäntöönpanoa. 
Kokemus on osoittanut, että tietosuojavastaavan itsenäinen toiminta edellyttää 
työsuhdeturvaa.

Tarkistus 227

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle.

9. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava 
tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle ja yleisölle. Jos 
rekisterinpitäjä päättää olla nimittämättä 
tietosuojavastaavaa, sen on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle päätöksensä syyt.

Or. en

Perustelu

Tässä otetaan käyttöön kaikkia rekisterinpitäjiä tai käsittelijöitä koskeva yleinen velvollisuus 
tehdä tästä tietoinen päätös. Ilmoitus valvontaviranomaiselle voidaan tehdä sähköisesti 
vakiolomakkeilla eikä se muodosta liian suurta hallinnollista taakkaa.
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Tarkistus 228

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

11. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja rekisterinpitäjän 
ja henkilötietojen käsittelijän keskeisiä 
tehtäviä koskevat kriteerit ja vaatimukset 
sekä 5 kohdassa tarkoitettua 
tietosuojavastaavan ammattipätevyyttä 
koskevat vaatimukset, 66 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 229

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. en
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Tarkistus 230

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

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

Or. en

Tarkistus 231

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tietosuojavastaavia sitoo 
salassapitovelvollisuus rekisteröityjen 
henkilöllisyydestä ja tilanteista, joissa 
rekisteröidyt ovat tunnistettavissa, paitsi 
jos rekisteröity on vapauttanut heidät 
tästä velvoitteesta. Jos tietosuojavastaavat 
saavat tehtäviensä hoitamisen aikana 
käsiinsä tietoja, joiden osalta 
rekisterinpitäjän päälliköllä tai 
rekisterinpitäjän palveluksessa olevalla 
henkilöllä on oikeus kieltäytyä 
todistamasta, sama oikeus koskee myös 
tietosuojavastaavia ja heidän avustajiaan. 

Or. en
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Tarkistus 232

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia, erityisesti teknisiin ja 
organisatorisiin toimenpiteisiin liittyviä
velvollisuuksia, sekä dokumentoida tämä 
toiminta ja saadut vastaukset;

Or. en

Tarkistus 233

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

Komission teksti Tarkistus

h a) tarkistaa, että käsittely on 
34 artiklassa säädetyn 
ennakkokuulemisen mekanismin 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 34 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 234

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 kohdassa 
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1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

tarkoitetut tietosuojavastaavan tehtäviä, 
sertifiointia, asemaa, toimivaltuuksia ja 
resursseja koskevat kriteerit ja vaatimukset 
66 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 235

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomainen voi antaa 
lausunnon siitä, onko käytännesääntöjen 
luonnos tai muutos tämän asetuksen 
mukainen. Valvontaviranomaisen on 
pyydettävä tällaisista luonnoksista 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä.

2. Yhdistykset ja muut elimet, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
jossakin jäsenvaltiossa ja jotka aikovat 
laatia käytännesääntöjä tai muuttaa tai 
laajentaa voimassa olevia 
käytännesääntöjä, voivat esittää ne 
kyseisen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle lausunnon saamista 
varten. Valvontaviranomaisen on
annettava hyvissä ajoin lausunto siitä, 
onko käytännesääntöjen luonnos tai 
muutos tämän asetuksen mukainen. 
Valvontaviranomaisen on pyydettävä 
tällaisista luonnoksista rekisteröityjen tai 
näiden edustajien näkemyksiä.

Or. en

Tarkistus 236

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se toteaa, 
että sille 3 kohdan nojalla esitetyt 

4. Komissiolle siirretään valta antaa 
Euroopan tietosuojaneuvostolta 
pyytämänsä lausunnon jälkeen 
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käytännesäännöt tai voimassa olevien 
käytännesääntöjen tarkistukset tai 
laajennukset ovat yleisesti päteviä 
unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa se toteaa, että sille 
3 kohdan nojalla esitetyt käytännesäännöt 
tai voimassa olevien käytännesääntöjen 
tarkistukset tai laajennukset ovat tämän 
asetuksen mukaisia sekä yleisesti päteviä 
unionissa. Tällä delegoidulla säädöksellä 
annetaan rekisteröidylle 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 237

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietosuojaa koskevilla 
sertifiointimekanismeilla määritellään 
tietosuojasinettien tai -merkkien 
myöntämistä ja peruuttamista koskeva 
muodollinen menettely sekä varmistetaan 
niitä myöntävän organisaation tietojen 
käsittelyn taloudellinen ja tosiasiallinen 
riippumattomuus sekä pätevyys. 
Sertifiointia koskevat kriteerit, 
menestyksekkään sertifioinnin yksittäiset 
tulokset sekä ymmärrettävästi ja 
merkityksellisesti laadittu yhteenveto 
perusteista on julkistettava helposti 
saatavilla olevalla tavalla. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien sertifiointimekanismien on määriteltävä sinettien myöntämistä ja peruuttamista 
koskeva muodollinen menettely ja niiden on oltava riippumattomia.
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Tarkistus 238

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tietosuojaa koskevilla 
sertifiointimekanismeilla varmistetaan 
erityisesti yhdenmukaisuus 5, 23 ja 
30 artiklan kanssa, rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet 
sekä rekisteröidyn oikeudet.

Or. en

Perustelu

Kaikkien sertifiointimekanismien osalta on varmistettava, että tietosuojaperiaatteita ja 
rekisteröidyn oikeuksia noudatetaan.

Tarkistus 239

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 240

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 241

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettu uusi vaihtoehto, jonka mukaan kolmansien maiden sektorit tarjoavat riittävän 
tietosuojan, hylätään, sillä se lisäisi oikeudellista epävarmuutta ja vaikuttaisi haitallisesti 
unionin yhdenmukaista ja johdonmukaista kansainvälistä tietosuojakehystä koskevaan 
tavoitteeseen.
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Tarkistus 242

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 243

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – b alakohta

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; ja

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

Or. en
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Tarkistus 244

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 1 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 245

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 1 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 246

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission on jatkuvasti seurattava 
kehitystä, joka saattaa vaikuttaa 
2 kohdassa lueteltujen elementtien 
täytäntöönpanoon kolmansissa maissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä, joissa 
3 kohdan mukainen delegoitu säädös on 
saatettu voimaan.

Or. en

Tarkistus 247

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 248

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 249

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ennen 3 tai 5 kohdassa tarkoitetun 
delegoidun säädöksen antamista 
komission on pyydettävä Euroopan 
tietosuojaneuvostolta lausuntoa 
tietosuojan riittävyydestä. Sitä varten 
komission on toimitettava Euroopan 
tietosuojaneuvostolle kaikki 
välttämättömät asiakirjat, mukaan lukien 
kolmannen maan, alueen tai 
kansainvälisen järjestön hallituksen 
kanssa käyty kirjeenvaihto.

Or. en
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Tarkistus 250

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 251

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 252

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Näiden asianmukaisten takeiden on 
ainakin:
a) taattava 5 artiklassa vahvistettujen 
henkilötietojen käsittelyä koskevien 
periaatteiden noudattaminen;
b) suojattava III luvussa vahvistettuja 
rekisteröidyn oikeuksia ja 
mahdollistettava tehokkaat 
muutoksenhakumekanismit;
c) varmistettava 23 artiklassa 
määriteltyjen sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteiden noudattaminen;
d) taattava IV luvun 4 jakson mukaisen 
tietosuojavastaavan olemassaolo.

Or. en

Tarkistus 253

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston on aina hyväksyttävä tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet 
ennen kuin komissio toteaa ne 2 kohdan c alakohdan nojalla yleisesti päteviksi.
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Tarkistus 254

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ilman oikeudellisesti sitovia välineitä tapahtuvat siirrot eivät saisi olla mahdollisia. Kohtaan 
lisätyllä tekstillä säädetään kaksivuotisesta siirtymäajasta.
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Tarkistus 255

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säännöissä nimenomaisesti annetaan 
rekisteröidyille täytäntöönpanokelpoisia 
oikeuksia;

b) säännöissä nimenomaisesti annetaan 
rekisteröidyille täytäntöönpanokelpoisia ja 
läpinäkyviä oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 256

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yleiset tietosuojaperiaatteet, erityisesti 
käsittelytarkoituksen rajoittaminen, tietojen 
laatu, käsittelyn oikeusperusta, 
arkaluonteisten henkilötietojen käsittely; 
toimenpiteet tietoturvan varmistamiseksi; 
ja vaatimukset tietojen siirtämiseksi 
edelleen järjestöille, joita nämä menettelyt 
eivät sido;

d) yleiset tietosuojaperiaatteet, erityisesti 
käsittelytarkoituksen rajoittaminen, tietojen 
minimointi, rajoitettu säilytysaika, tietojen 
laatu, sisäänrakennettu yksityisyyden 
suoja ja oletusarvoinen tietosuoja,
käsittelyn oikeusperusta, arkaluonteisten 
henkilötietojen käsittely; toimenpiteet 
tietoturvan varmistamiseksi; ja vaatimukset 
tietojen siirtämiseksi edelleen järjestöille, 
joita nämä menettelyt eivät sido;

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka vastaa 5 artiklaan tehtyjä muutoksia.

Tarkistus 257

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

3. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin tässä artiklassa 
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tässä artiklassa tarkoitettuja yritystä 
koskevia sitovia sääntöjä koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, erityisesti kriteerit niiden 
hyväksymiselle ja 2 kohdan b, d, e ja 
f alakohdan soveltamiselle henkilötietojen 
käsittelijöiden noudattamiin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin sekä muut 
tarvittavat vaatimukset asianomaisille 
rekisteröidyille kuuluvien henkilötietojen 
suojan varmistamiseksi.

tarkoitettuja yritystä koskevia sitovia 
sääntöjä koskevat kriteerit ja vaatimukset, 
erityisesti kriteerit niiden hyväksymiselle 
ja 2 kohdan b, d, e ja f alakohdan 
soveltamiselle henkilötietojen 
käsittelijöiden noudattamiin yritystä 
koskeviin sitoviin sääntöihin sekä muut 
tarvittavat vaatimukset asianomaisille 
rekisteröidyille kuuluvien henkilötietojen 
suojan varmistamiseksi 66 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 258

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio voi vahvistaa muodon ja 
menettelyt rekisterinpitäjien, 
henkilötietojen käsittelijöiden ja 
valvontaviranomaisten välillä tässä 
artiklassa tarkoitetuista yritystä koskevista 
sitovista säännöistä sähköisin keinoin 
käytävää tietojenvaihtoa varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. 

Or. en

Tarkistus 259

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
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Siirrot, joita ei sallita unionin 
lainsäädännössä

1. Tuomioistuinten tekemät ratkaisut tai 
kolmansien maiden hallinnollisten 
viranomaisten päätökset, joissa 
edellytetään rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
henkilötietojen siirtoa, voidaan tunnustaa 
tai panna täytäntöön vain keskinäistä 
avunantoa koskevan sopimuksen tai 
unionin tai jäsenvaltion ja pyynnön 
esittävän kolmannen maan välisen 
voimassa olevan kansainvälisen 
sopimuksen perusteella.
2. Jos tuomioistuimen ratkaisussa tai 
kolmannen maan hallinnollisen 
viranomaisen päätöksessä pyydetään 
rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää luovuttamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ja rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on ilman 
aiheetonta viivästystä ilmoitettava esitetty 
pyyntö toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle sekä saatava 
siirrolle valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntä 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
3. Valvontaviranomaisen on arvioitava 
pyydetyn tietojen luovuttamisen 
yhdenmukaisuutta tämän asetuksen 
kanssa ja erityisesti luovuttamisen 
tarpeellisuutta tai oikeudellista 
välttämättömyyttä 1 kohdan d ja 
e alakohtien ja 44 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.
4. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
pyynnöstä toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle. Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän on myös 
ilmoitettava rekisteröidylle pyynnöstä ja 
valvontaviranomaisen antamasta 
ennakkohyväksynnästä.
5. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettu 
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valvontaviranomaiselle annettava 
vakiomuotoinen ilmoitus ja 4 kohdassa 
tarkoitettu rekisteröidylle tarkoitettu 
tiedotus sekä ilmoitusta ja tiedotusta 
koskevat menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
Euroopan tietosuojaneuvostolta pyydetyn 
lausunnon jälkeen 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan uutta 43 a artiklaa, jossa käsitellään kysymystä kolmansien maiden 
viranomaisten tai tuomioistuinten EU:n alueella säilytettäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja 
koskevista tiedonsaantipyynnöistä. Ainoastaan tietosuojaviranomaisen olisi voitava myöntää 
siirto sen jälkeen kuin se on todennut siirron noudattavan asetuksen säännöksiä, erityisesti 
44 artiklan 1 kohdan d tai e alakohtaa.

Tarkistus 260

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) siirto tehdään julkisesta rekisteristä, joka 
on unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti yleisön käytettävissä tai kenen 
tahansa sellaisen henkilön käytettävissä, 
joka voi esittää tiedonsaannille perustellun 
syyn, siltä osin kuin rekisterin käytettävissä 
olemisen edellytykset, joista säädetään 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, 
täyttyvät kussakin yksittäisessä 
tapauksessa; tai

g) siirto tehdään julkisesta rekisteristä, joka 
on unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti yleisön käytettävissä tai kenen 
tahansa sellaisen henkilön käytettävissä, 
joka voi esittää tiedonsaannille perustellun 
syyn, siltä osin kuin rekisterin käytettävissä 
olemisen edellytykset, joista säädetään 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, 
täyttyvät kussakin yksittäisessä tapauksessa
ja tapauksen mukaan joko rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on saanut 
valvontaviranomaiselta 
ennakkohyväksynnän henkilötietojen 
siirrolle tai siirtojen sarjalle 34 artiklan 
mukaisesti; tai

Or. en
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Tarkistus 261

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) siirto on tarpeen sellaisten 6 artiklan 
1 a–1 c kohdassa säädettyjen
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia tiettyyn 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
olosuhteita ja on tämän arvioinnin pohjalta 
tarvittaessa antanut henkilötietojen suojaa 
koskevat asianmukaiset takeet.

Or. en

Tarkistus 262

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Annetaan Euroopan 
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi 
määritellä tarkemmin 1 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja asianmukaisia 
takeita koskevat kriteerit ja vaatimukset 
66 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 263

Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla
Komission kertomus

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
kertomuksen 40–45 artiklan 
soveltamisesta. Ensimmäinen kertomus 
toimitetaan viimeistään neljä vuotta 
91 artiklan 1 kohdassa mainitun 
päivämäärän jälkeen [tämän asetuksen 
voimaantulo]. Tätä varten komissio voi 
pyytää jäsenvaltioilta ja 
valvontaviranomaisilta tietoja, jotka on 
toimitettava ilman aiheetonta 
viivästymistä. Kertomus on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 264

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiselle osoitetaan riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 
tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan. 
Resurssien riittävyys on määriteltävä 
väestömäärän ja käsiteltävien 
henkilötietojen määrän perusteella.
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Or. en

Perustelu

Täysin riippumattomilla valvontaviranomaisilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä 
suorittamiseksi tehokkaasti. Tarkistuksella annetaan selkeämpiä ohjeita resurssien 
riittävyyden varmistamiseksi. Katso asiaan liittyvä johdanto-osan 95 kappaleeseen esitetty 
tarkistus.

Tarkistus 265

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että valvontaviranomainen 
on vastuussa vain kansalliselle 
parlamentille talousarvion valvontaan 
liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

Riippumattomuus on valvontaviranomaisen tehokkaan toiminnan ratkaiseva edellytys. 
Valvontatehtävien suorittamisen täydellinen riippumattomuus voidaan taata ainoastaan, jos 
elin, jolle tietosuojaviranomainen loppukädessä on vastuussa, ei ole puolueellinen. 
Edustavuutensa vuoksi tällainen elin voi olla vain jäsenvaltio, jota asia koskee.

Tarkistus 266

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että valvontaviranomainen 
on vastuussa vain kansalliselle 
parlamentille talousarvion valvontasyistä 
66 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella annetaan menettelyohjeita resurssien riittävyyden varmistamiseksi. Katso 
asiaan liittyvä 47 artiklan 5 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 267

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten jäsenet nimittää joko jäsenvaltion parlamentti tai hallitus, jonka on 
ensin kuultava parlamenttia.

Tarkistus 268

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
toimivalta valvoa kaikkia 
tietojenkäsittelytoimia oman 
jäsenvaltionsa alueella tai siellä missä 
tämän jäsenvaltion asukkaiden 
henkilötietoja käsitellään, rajoittamatta 
54 a artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan vaihtoehtoista yhdenmukaisuusmekanismia, jossa säilytetään ajatus johtavasta 
viranomaisesta, mutta joka on lisäksi riippuvainen viranomaisten välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Viranomaisilla on aina oltava toimivalta 
valvoa tapauksia, jotka koskevat oman jäsenvaltion asukkaita. Katso asiaan liittyvät 1 kohta 
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ja 54 a artikla (uusi).

Tarkistus 269

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jokainen valvontaviranomainen käyttää 
sille tämän asetuksen mukaisesti annettua 
toimivaltaa oman jäsenvaltionsa alueella, 
rajoittamatta 74 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan vaihtoehtoista yhdenmukaisuusmekanismia, jossa säilytetään ajatus johtavasta 
viranomaisesta, mutta joka on lisäksi riippuvainen viranomaisten välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Vaikka viranomaisilla on toimivalta valvoa 
(katso 1 a kohtaan (uusi) esitetty tarkistus), niiden täytäntöönpanovaltuudet rajoittuvat oman 
jäsenvaltion alueelle. Ehdotetaan selvennystä, jonka mukaan valvontaviranomaiset voivat 
kääntyä toisen jäsenvaltion tuomioistuimen puoleen 74 artiklan mukaisesti. Katso asiaan 
liittyvät 1 a kohta ja 54 a artikla (uusi).

Tarkistus 270

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.



PE501.927v04-00 164/222 PR\924343FI.doc

FI

soveltamista kuitenkaan rajoittamatta.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan vaihtoehtoista yhdenmukaisuusmekanismia, jossa säilytetään ajatus johtavasta 
viranomaisesta, mutta joka on lisäksi riippuvainen viranomaisten välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Viranomaisilla on aina oltava toimivalta 
valvoa tapauksia, jotka koskevat oman jäsenvaltion asukkaita. Katso asiaan liittyvät 1 ja 
1 a kohta sekä 54 a artikla (uusi).

Tarkistus 271

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) käsittelee rekisteröidyn tai 73 artiklan 
mukaisen 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;

Or. en

Perustelu

Mahdollisuuksia esimerkiksi yleisen edun hyväksi toimivien yhdistysten tehokkaaseen 
muutoksenhakuun on parannettava. Katso asiaan liittyvät 73 artiklan 2 kohtaan ja johdanto-
osan 112 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 272

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 

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

perusteella tai toisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä ja, jos rekisteröity on tehnyt 
valituksen tälle valvontaviranomaiselle, 
ilmoittaa rekisteröidylle tutkimusten 
tuloksesta kohtuullisen ajan kuluessa;

Or. en

Perustelu

Tarkastusten lisääminen viranomaisten valtuuksiin.

Tarkistus 273

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisen on aina tarkasteltava valituksia, mutta voi periä ilmeisen 
kohtuuttomista valituksista kohtuullisen maksun.

Tarkistus 274

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia 79 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 79 artiklaan tehtyihin muutoksiin. Seuraamuksia koskevaa 
järjestelmää tarkennetaan lisäämällä objektiiviset kriteerit, jotka on otettava huomioon 
määriteltäessä tietosuojaviranomaisen määräämän sakon määrä. Katso asiaan liittyvät 
79 artiklaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 275

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Näitä valtuuksia olisi käytettävä 
tehokkaasti, oikeasuhteisesti ja 
varoittavasti.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että valvontaviranomaisten olisi käytettävä valtuuksiaan tehokkaasti, 
oikeasuhteisesti ja varoittavasti, hallinnollisia seuraamuksia koskevien yleisten sääntöjen 
mukaisesti.

Tarkistus 276

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Jokaisen valvontaviranomaisen on laadittava toimintakertomus vähintään joka toinen vuosi. 
Tämä on helpommin toteutettavissa ja tehokkaampi tapa käyttää resursseja kuin komission 
ehdottama vuosittainen toimintakertomus. Vuosittain toimintakertomuksia julkaisevat 
viranomaiset voivat edelleen jatkaa tätä menettelyä.

Tarkistus 277

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Johtava viranomainen

1. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
toimipaikassa ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, tai jos eri jäsenvaltioiden 
asukkaiden henkilötietoja käsitellään, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisen on toimittava 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän yhteyspisteenä. 
2. Johtavan viranomaisen on 
varmistettava asianomaisten 
valvontaviranomaisten välinen 
koordinointi rekisterinpitäjää tai 
henkilötietojen käsittelijää vastaan 
nostettujen kanteiden kaikissa vaiheissa 
1 kohdan mukaisesti. Sitä varten johtavan 
viranomaisen on erityisesti toimitettava 
kaikki asianomaiset tiedot ja kuultava 
muita viranomaisia ennen sellaisten 
toimenpiteiden hyväksymistä, joiden 
tarkoituksena on tuottaa 
rekisterinpitäjään tai henkilötietojen 
käsittelijään kohdistuvia 
oikeusvaikutuksia 1 kohdan mukaisesti. 
Johtavan viranomaisen on otettava 
huomioon asianomaisten viranomaisten 
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mielipiteet mahdollisimman suuressa 
määrin.
3. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
perustettava yhteyspiste rekisterinpitäjää 
tai henkilötietojen käsittelijää varten sekä 
varmistettava asianomaisten 
valvontaviranomaisten välinen 
koordinointi, mikäli
(a) tapauksen tosiseikkojen perusteella on 
epäselvää, minkä valvontaviranomaisen 
on toimittava yhteyspisteenä tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
asiasta yhteisymmärrykseen
(b) rekisterinpitäjä on sijoittautunut 
unionin ulkopuolelle, mutta tämän 
asetuksen mukaiset käsittelytoimet 
vaikuttavat eri jäsenvaltioiden 
asukkaisiin.
4. Johtava viranomainen ei saa hyväksyä 
2 kohdan mukaista toimenpidettä, jos 
1 kohdassa tarkoitettu asianomainen 
viranomainen vastustaa toimenpidettä 
kolmen viikon kuluessa johtavan 
viranomaisen toimenpideluonnoksen 
esittämisestä. Tässä tapauksessa 
Euroopan tietosuojaneuvosto käsittelee 
asian 58 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jokaisella viranomaisella on toimivalta valvoa käsittelytoimia omalla alueellaan tai siellä 
missä käsittelytoimet vaikuttavat tällä alueella asuviin rekisteröityihin. Jos kyseessä on 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän suorittama henkilötietojen käsittely tai jos käsittelytoimet vaikuttavat useissa eri 
jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, sen jäsenvaltion viranomainen, jossa rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee, on johtava viranomainen, joka toimii 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän yhteyspisteenä (yhden luukun palvelu). 
Johtavan viranomaisen on varmistettava asianomaisten viranomaisten välinen koordinointi ja 
kuultava muita viranomaisia ennen toimenpiteen hyväksymistä. Mikäli asianomaisten 
viranomaisten välillä ilmenee erimielisyyksiä, Euroopan tietosuojaneuvosto käsittelee asian 
uudessa yhdenmukaisuusmekanismissa. Katso asiaan liittyvä 51 artiklan 1 kohta ja 58 artikla.
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Tarkistus 278

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos kyseessä on useiden viranomaisten välinen keskinäinen avunanto, johtavan viranomaisen 
on varmistettava asianomaisten valvontaviranomaisten välinen koordinointi sekä toimittava 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän yhteyspisteenä.
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Tarkistus 279

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sillä ei ole pyynnön edellyttämää 
toimivaltaa; tai

a) sillä ei ole pyynnön tai pyydettyjen 
toimintojen suorittamisen edellyttämää 
toimivaltaa; tai

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomainen, jolle avunantopyyntö on osoitettu, voi kieltäytyä noudattamasta sitä 
vain jos sillä ei ole pyynnön tai pyydettyjen toimintojen suorittamisen edellyttämää 
toimivaltaa.

Tarkistus 280

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvosto voi komission sijaan vahvistaa keskinäistä avunantoa koskevat 
muodot ja menettelyt.
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Tarkistus 281

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

54 a artiklassa määritellyn johtavan viranomaisen on varmistettava asianomaisten 
valvontaviranomaisten välisten yhteisten operaatioiden koordinointi sekä toimittava 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän yhteyspisteenä.

Tarkistus 282

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos valvontaviranomainen ei noudata 
2 kohdassa säädettyä velvollisuutta 
kuukauden kuluessa, muilla 

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

valvontaviranomaisilla on toimivalta 
toteuttaa väliaikainen toimenpide oman 
jäsenvaltionsa alueella 51 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin, jossa säilytetään ajatus 
johtavasta viranomaisesta, mutta joka on lisäksi riippuvainen viranomaisten välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Katso asiaan liittyvät 51 artiklan 1 kohtaan, 
51 artiklan 1 a kohtaan sekä 51 artiklan 2 kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 283

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin, jossa säilytetään ajatus 
johtavasta viranomaisesta, mutta joka on lisäksi riippuvainen viranomaisten välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Katso asiaan liittyvät 51 artiklan 1 kohtaan, 
51 artiklan 1 a kohtaan sekä 51 artiklan 2 kohtaan esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 284

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) joiden tarkoituksena on hyväksyä 
luettelo käsittelytoimista, jotka edellyttävät 

Poistetaan.
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34 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
ennakkokuulemista; tai 

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen 34 artiklaan, jonka mukaan tämän luettelon laatii aina 
tietosuojaneuvosto yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 285

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jokainen valvontaviranomainen tai 
Euroopan tietosuojaneuvosto voi pyytää 
minkä tahansa asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, etenkin jos 
valvontaviranomainen ei toimita 
2 kohdassa tarkoitettua 
toimenpideluonnosta tai ei noudata 
keskinäistä avunantoa koskevia 
velvollisuuksia 55 artiklan mukaisesti tai 
yhteisiä operaatioita koskevia 
velvollisuuksia 56 artiklan mukaisesti tai 
mikäli toimivaltainen 
valvontaviranomainen ei ole yhtä mieltä 
johtavan viranomaisen 54 a artiklan 
5 kohdan nojalla esittämästä 
toimenpideluonnoksesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen 54 a artiklaan (johtava viranomainen). Jokainen 
valvontaviranomainen tai Euroopan tietosuojavirasto voi myös pyytää asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismissa, mukaan lukien jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole 
yhtä mieltä johtavan viranomaisen esittämästä toimenpideluonnoksesta. Katso asiaan liittyvä 
54 a artiklan 3 kohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 286

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen uusien Euroopan tietosuojaneuvoston lausuntojen määräaikojen katsotaan 
olevan realistisempia. Tarkistuksen viimeinen osa perustuu 51 artiklan rakenteeseen.

Tarkistus 287

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen ja 51 artiklan nojalla 
toimivaltainen valvontaviranomainen
ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojaneuvoston lausunnon ja 
ilmoittavat Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtajalle ja komissiolle sähköisesti 

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

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

Or. en

Tarkistus 288

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jos johtava viranomainen ei aio noudattaa Euroopan tietosuojaneuvoston lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä Euroopan tietosuojaneuvostolle ja komissiolle sekä esitettävä perusteltu 
selitys. Tämän avulla varmistetaan menettelyllisin perustein, että neuvoston lausunnot 
otetaan huomioon mahdollisimman suuressa määrin.
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Tarkistus 289

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Jos Euroopan tietosuojaneuvosto 
edelleen vastustaa 9 kohdassa tarkoitettua 
valvontaviranomaisen toimenpidettä, se 
voi hyväksyä valvontaviranomaista 
sitovan toimenpiteen, jos kahden 
kolmasosan enemmistö niin päättää.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvosto voi määräenemmistöllä hyväksyä lainvoimaisen päätöksen, joka 
on valvontaviranomaiselle oikeudellisesti sitova. Tämä päätös voidaan saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi (45 a, 55 ja 58 artikla). Komissio voi lisäksi viedä päätöksen 
Euroopan unionin tuomioistuimeen ja pyytää toimenpiteen keskeytystä (61 a artikla). Tämä ei 
vaikuta valvontaviranomaisten riippumattomuuteen, sillä se liittyy riippumattomuuteen 
hallitusten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Riippumattomat viranomaiset voivat lisäksi 
tehdä yhteisen riippumattoman päätöksen, joka on niille oikeudellisesti sitova.
.

Tarkistus 290

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tämä artikla poistetaan esittelijän ehdottaman uuden yhdenmukaisuusmekanismin 
seurauksena. Komission uudet vaihtoehdot puuttua päätöksiin ja viedä ne tuomioistuimeen 
määritellään nyt 61 a artiklassa (uusi).

Tarkistus 291

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimenpideluonnoksen hyväksymisen 
keskeyttäminen

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tämä artikla poistetaan esittelijän ehdottaman uuden yhdenmukaisuusmekanismin 
seurauksena. Komission uudet vaihtoehdot puuttua päätöksiin ja viedä ne tuomioistuimeen 
määritellään nyt 61 a artiklassa (uusi).

Tarkistus 292

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla
Komission osallistuminen

1. Komissio voi antaa tämän asetuksen 
asianmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen 
varmistamiseksi lausunnon 58 tai 
61 artiklan nojalla esiin nostetuista 
asioista, kymmenen viikon kuluessa siitä, 
kun asia on otettu esiin 58 artiklan 
mukaisesti, tai kuuden viikon kuluessa 
siitä, kun asia on otettu esiin 61 artiklan 
mukaisesti.
2. Jos komissio on antanut 1 kohdassa 
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tarkoitetun lausunnon, asianomaisen 
valvontaviranomaisen on otettava 
komission lausunto huomioon 
mahdollisimman suuressa määrin ja 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle, aikooko se pitäytyä 
toimenpideluonnoksessa vai muuttaa sitä.
3. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle kuukauden kuluessa 
ja esitettävä perusteltu selitys. Tämän 
perustellun selityksen on oltava julkisesti 
saatavilla. 
4. Jos Euroopan tietosuojaneuvosto on 
tehnyt 58 artiklan 8 b kohdassa 
tarkoitetun päätöksen, komissio voi hakea 
päätökseen muutosta Euroopan unionin 
tuomioistuimessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Komissio voi antaa päätöksen uuden yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa käsiteltävästä 
asiasta, minkä asianomaisen valvontaviranomaisen on otettava huomioon mahdollisimman 
suuressa määrin. Mikäli se ei noudata komission päätöstä, sen on annettava perusteltu 
lausunto asiasta. Viimesijaisena keinona komissio voi viedä Euroopan tietosuojaneuvoston 
antaman sitovan päätöksen Euroopan unionin tuomioistuimeen ja pyytää toimenpiteen 
keskeytystä.

Tarkistus 293

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa

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

Or. en
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Tarkistus 294

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä alakohta poistetaan esittelijän ehdottaman uuden yhdenmukaisuusmekanismin 
seurauksena. Komission uudet vaihtoehdot puuttua päätöksiin ja viedä ne tuomioistuimeen 
määritellään nyt 61 a artiklassa (uusi). 

Tarkistus 295

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston tulisi komission sijaan täsmentää uuden 
yhdenmukaisuusmenettelyn muoto ja menettelyt, sillä se koskee lähinnä 
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valvontaviranomaisten keskinäistä asiointia.

Tarkistus 296

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta poistetaan esittelijän ehdottaman uuden yhdenmukaisuusmekanismin 
seurauksena. Komission uudet vaihtoehdot puuttua päätöksiin ja viedä ne tuomioistuimeen 
määritellään nyt 61 a artiklassa (uusi).

Tarkistus 297

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston olisi voitava toimia myös Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä.

Tarkistus 298

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston olisi voitava antaa neuvoja kaikille unionin toimielimille ja 
elimille.

Tarkistus 299

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston olisi voitava toimia myös Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä.

Tarkistus 300

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tekee 58 artiklan 8 b kohdassa 
määriteltyjä valvontaviranomaisen 
toimenpideluonnoksia koskevia 
päätöksiä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen yhdenmukaisuusmekanismiin. Katso asiaan liittyvä 
58 artiklan 8 b kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 301

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistää valvontaviranomaisten välistä 
yhteistyötä ja tehokasta kahden- ja 
monenvälistä tietojen ja käytänteiden 
vaihtamista;

e) edistää valvontaviranomaisten välistä 
yhteistyötä ja tehokasta kahden- ja 
monenvälistä tietojen ja käytänteiden 
vaihtamista, mukaan lukien yhden tai 
useamman valvontaviranomaisen 
pyyntöön perustuvat, yhteisten 
operaatioiden ja muiden yhteisten toimien 
koordinointia koskevat päätökset;

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston roolia yhteisten operaatioiden ja muiden yhteisten toimien 
koordinoinnissa on vahvistettava. Tämä saattaa myös osaltaan vähentää pienten 
valvontaviranomaisten kuormitusta suurissa rajatylittävissä tapauksissa.
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Tarkistus 302

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Komission on otettava huomioon Euroopan tietosuojaneuvoston asiantuntemus delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten valmistelussa.

Tarkistus 303

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

Komission teksti Tarkistus

g b) antaa lausunto unionin tasolla 
laadituista käytännesäännöistä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa Euroopan tietosuojaneuvoston tehtäviä on osittain vähennetty 
verrattuna direktiivin 95/46/EY 30 artiklassa määriteltyihin 29 artiklan mukaisen 
tietosuojatyöryhmän tehtäviin. Sen direktiivin 95/46/EY 30 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
säädetty käytännesääntöjä koskeva tehtävä lisätään näin ollen uudelleen.
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Tarkistus 304

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu 1 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin. Jos Euroopan tietosuojaneuvosto 
toimii Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä, näiden on myös voitava asettaa 
määräaikoja.

Tarkistus 305

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
tiedotettava komissiolle toimintansa 
tuloksista säännöllisesti ja oikea-aikaisesti. 
Sen on laadittava vuosittain kertomus 
luonnollisten henkilöiden tietosuojan 
tilanteesta henkilötietojen käsittelyn 
yhteydessä unionissa ja kolmansissa 
maissa. Kertomuksessa on tarkasteltava 
66 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen suuntaviivojen, suositusten ja 
parhaiden käytänteiden käytännön 
soveltamista.

1. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
tiedotettava komissiolle toimintansa 
tuloksista säännöllisesti ja oikea-aikaisesti. 
Sen on laadittava vähintään joka toinen 
vuosi kertomus luonnollisten henkilöiden 
tietosuojan tilanteesta henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä unionissa ja 
kolmansissa maissa. Kertomuksessa on 
tarkasteltava 66 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen 
suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden 
käytänteiden käytännön soveltamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvoston raportointi tietosuojan tilanteesta unionissa ja kolmansissa 
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maissa on helpommin toteutettavissa, jos se tehdään asianmukaisella tavalla joka toinen 
vuosi.

Tarkistus 306

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä.

1. Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä, paitsi jos sen 
työjärjestyksessä muutoin määrätään ja 
tämän rajoittamatta 58 artiklan 
8 b kohdassa tarkoitettua menettelyä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, joka perustuu uuteen 58 artiklan 8 b kohtaan. Yhdenmukaisuusmekanismissa 
tehtäviin sitoviin päätöksiin tarvitaan jäsenten 2/3 määräenemmistö. Lisäksi 
tietosuojaneuvosto voi työjärjestyksensä nojalla antaa muita päätöksentekosäädöksiä.

Tarkistus 307

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun toimiminen yhtenä varapuheenjohtajana ei ole välttämätöntä, 
sillä tämä asetus ei edes koske kaikkia EU:n toimielimiä ja erityisvirastoja. 
Tietosuojaneuvostolla on oltava vapaus päättää omista viranhaltijoistaan.
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Tarkistus 308

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Toimikauden pituus yhdenmukaistetaan kansallisten tietosuojaviranomaisten toimikausien 
pituuden kanssa.

Tarkistus 309

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvoston 
keskustelut ovat luottamuksellisia.

1. Euroopan tietosuojaneuvoston 
keskustelut ovat luottamuksellisia, paitsi 
jos sen työjärjestyksessä muutoin 
määrätään. Tietosuojaneuvoston 
kokousten asialistat on julkistettava.

Or. en

Perustelu

Ehdotus, jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta.
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Tarkistus 310

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, joka toimii yleisen edun 
hyväksi ja joka on asianmukaisesti 
perustettu jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, on oikeus tehdä valitus minkä 
tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle yhden tai 
useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuuksia esimerkiksi yleisen edun hyväksi toimivien yhdistysten, myös muiden kuin 
erikoistuneiden tietosuojayhdistysten, tehokkaaseen muutoksenhakuun on parannettava. 
Katso asiaan liittyvä johdanto-osan 112 kappaleeseen esitetty tarkistus.

Tarkistus 311

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että tämä poikkeus ei koske kolmansien maiden viranomaisia, 
mikä riistäisi rekisteröidyiltä mahdollisuudet tehokkaisiin muutoksenhakumekanismeihin.

Tarkistus 312

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että yleisen edun hyväksi toimiva yhdistys voi kääntyä rekisteröityjen puolesta 
tuomioistuimen puoleen tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Katso asiaan 
liittyvät 73 artiklan 2 kohtaan ja johdanto-osan 112 kappaleeseen esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 313

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Korvausta on annettava myös muusta kuin rahallisesta vahingosta, kuten kärsimyksestä tai 
menetetystä ajasta, sillä näillä seikoilla voi olla rekisteröidylle suurempi merkitys.

Tarkistus 314

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, nämä rekisterinpitäjät tai 
henkilötietojen käsittelijät ovat
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä.

Or. en

Tarkistus 315

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ne bis in idem -periaatetta on kunnioitettava, jotta vältetään kahden seuraamuksen 
määräämistä samasta teosta.
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Tarkistus 316

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä tukee valvontaviranomaisten vahvistamista tutkintavaltuuksiin ja seuraamuksiin 
liittyen. Komission ehdotus on kuitenkin liian sitova. Ehdotettu seuraamuksia koskeva 
järjestelmä on riippuvainen useasta kriteeristä, jotka on otettava huomioon hallinnollisen 
seuraamuksen määrittämiseksi, mukaan lukien niiden hallinnollisten sakkojen määrä, joita 
valvontaviranomainen voi määrätä. 

Tarkistus 317

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä tukee valvontaviranomaisten vahvistamista tutkintavaltuuksiin ja seuraamuksiin 
liittyen. Komission ehdotus on kuitenkin liian sitova. Ehdotettu seuraamuksia koskeva 
järjestelmä on riippuvainen useasta kriteeristä, jotka on otettava huomioon hallinnollisen 
seuraamuksen määrittämiseksi, mukaan lukien niiden hallinnollisten sakkojen määrä, joita 
valvontaviranomainen voi määrätä. 

Tarkistus 318

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

asetuksen rikkominen, voidaan antaa 
kirjallinen varoitus ja jättää seuraamus 
määräämättä.

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä tukee valvontaviranomaisten vahvistamista tutkintavaltuuksiin ja seuraamuksiin 
liittyen. Komission ehdotus on kuitenkin liian sitova. Ehdotettu seuraamuksia koskeva 
järjestelmä on riippuvainen useasta kriteeristä, jotka on otettava huomioon mahdollisen 
hallinnollisen seuraamuksen määrittämiseksi. 

Tarkistus 319

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa, joka saa olla enintään 
250 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 
0,5 prosentti sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, 
jokaiselle joka tahallaan tai tuottamuksesta 
rikkoo 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännöksiä.

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

Or. en
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Perustelu

12 artiklan 4 kohdan säännösten rikkominen siirretään 5 kohtaan, sillä laittoman maksun 
periminen rekisteröidyn tiedonsaantipyynnöistä vaikuttaa tukahduttavasti rekisteröityihin ja 
sitä tehdään ansaitsemistarkoituksessa. Näin ollen tämän tulisi olla raskauttava olosuhde. 
Jotkut rekisterinpitäjät käyttävät tällä hetkellä tällaisia maksuja hyväkseen estääkseen 
rekisteröityjä käyttämästä oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvä 5 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 320

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi;
b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;



PR\924343FI.doc 195/222 PE501.927v04-00

FI

d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen;
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;
g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

Or. en

Perustelu

12 artiklan 4 kohdan säännösten rikkominen siirretään 4 kohdasta 5 kohtaan, sillä laittoman 
maksun periminen rekisteröidyn tiedonsaantipyynnöistä vaikuttaa tukahduttavasti 
rekisteröityihin ja sitä tehdään ansaitsemistarkoituksessa. Näin ollen tämän tulisi olla 
raskauttava olosuhde. Jotkut rekisterinpitäjät käyttävät tällä hetkellä tällaisia maksuja 
hyväkseen estääkseen rekisteröityjä käyttämästä oikeuksiaan. Katso asiaan liittyvä 4 kohtaan 
esitetty tarkistus.

Tarkistus 321

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla muotoilulla varmistetaan, että kaikille asetuksen rikkomisille, joita ei luetella 
4 tai 5 kohdassa, voidaan määrätä hallinnollisia sakkoja.

Tarkistus 322

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan tietosuojaneuvoston on 
säännöllisesti arvioitava ja varmistettava 
valvontaviranomaisten määräämien 
seuraamusten yhdenmukaisuus 
66 artiklan mukaisesti. 

Or. en
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Perustelu

Euroopan tietosuojaneuvostolla on parhaat edellytykset varmistaa valvontaviranomaisten 
määräämien seuraamusten yhdenmukaisuus.

Tarkistus 323

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Säännöllinen sakkojen absoluuttisen määrän päivittäminen on tarpeen sellaisen asetuksen 
osalta, joka on voimassa tietyn ajan. Prosenttiosuuksia ei kuitenkaan voida muuttaa 
tällaisella delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 324

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja sen sisältämän 
viittauksen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että ei kateta ainoastaan toimittajien, taiteilijoiden ja 
kirjailijoiden sananvapautta vaan sananvapaus kaikilta osin.

Tarkistus 325

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Terveyttä koskevia henkilötietoja 
voidaan käsitellä tässä asetuksessa
asetetuissa rajoissa ja 9 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan mukaisesti unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista ja erityisistä 
toimenpiteistä rekisteröidyn oikeutettujen
etujen suojaamiseksi, jos käsittely on 
tarpeen

1. Terveyttä koskevia henkilötietoja 
voidaan käsitellä tämän asetuksen
säännösten, erityisesti 9 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan mukaisesti unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista ja erityisistä 
toimenpiteistä rekisteröidyn etujen ja 
perusoikeuksien suojaamiseksi, jos 
käsittely on tarpeen

Or. en

Perustelu

Selvennys, sillä "oikeutetuilla eduilla" viitataan yleensä rekisterinpitäjään eikä rekisteröityyn, 
katso 6 artiklan 1 a kohta.
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Tarkistus 326

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos 1 kohdan a–c alakohdassa 
mainitut tarkoitukset voidaan saavuttaa 
ilman henkilötietojen käyttöä, näitä tietoja 
ei saa käyttää kyseisiin tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että henkilötietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta sovelletaan myös silloin, 
kun siitä säännellään jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Terveystiedot ovat erittäin 
arkaluonteisia ja niitä on suojattava mahdollisimman hyvin.

Tarkistus 327

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että henkilötietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta sovelletaan myös silloin, 
kun siitä säännellään jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Terveystiedot ovat erittäin 
arkaluonteisia ja niitä on suojattava mahdollisimman hyvin.
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Tarkistus 328

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

2 ja 2 a kohtaan esitetyillä tarkistuksilla varmistetaan, että erittäin arkaluonteisia 
terveystietoja voidaan käyttää ilman rekisteröidyn suostumusta vain jos kyseessä on erityisen 
tärkeä yleinen etu. Tässä tapauksessa tietojen tunnistettavuus on poistettava tai ne on ainakin 
julkaistava salanimillä korkeatasoisimpien teknisten standardien mukaisesti. Katso Euroopan 
neuvoston suosituksen N:o R(97)5 lääketieteellisten tietojen suojasta 9 kohta.
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Tarkistus 329

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 330

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Sisällytetään 80, 82 ja 84 artiklaa vastaava ilmoitusvelvollisuus.
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Tarkistus 331

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 332

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 333

Ehdotus asetukseksi
82 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

82 a artikla
Käsittely sosiaaliturvan yhteydessä

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

Or. en

Perustelu

Sosiaaliturva on työsuhteen kaltainen monimutkainen ala, jota säännellään yksityiskohtaisesti 
kansallisella tasolla. Näin ollen jäsenvaltioiden olisi voitava säätää tai säilyttää tämän alan 
julkisten elinten tietosuojan yksityiskohtia koskevia toimialakohtaisia lakeja.

Tarkistus 334

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Henkilötietoja, jotka eivät sisälly 8 ja 
9 artiklassa säädettyihin tietoryhmiin,
voidaan käsitellä historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten tässä 
asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, jos
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Or. en

Perustelu

Lapsia koskevia tietoja ja arkaluonteisia tietoja voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin vain, 
jos uudessa 1 a ja 1 b kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Niitä voidaan käyttää ilman 
rekisteröidyn suostumusta vain jos kyseessä on erityisen tärkeä yleinen etu ja tässä 
tapauksessa tietojen tunnistettavuus on poistettava tai tiedot on ainakin julkaistava 
salanimillä korkeatasoisimpien teknisten standardien mukaisesti.

Tarkistus 335

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään 
muista tiedoista.

Or. en

Tarkistus 336

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 b kohdassa säädetyn poikkeuksen 
mukaisesti tietoja, jotka sisältyvät 8 ja 
9 artiklassa säädettyihin tietoryhmiin, 
voidaan käsitellä historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten vain 
rekisteröityjen suostumuksella.

Or. en
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Perustelu

Lapsia koskevia tietoja ja arkaluonteisia tietoja voidaan pääsääntöisesti käyttää 
tutkimustarkoituksia varten vain rekisteröidyn suostumuksella.

Tarkistus 337

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jos rekisteröity ei ole antanut suostumustaan, arkaluoteisia tietoja ja lapsia koskevia tietoja 
saa käyttää ainoastaan laissa säädettyjä tutkimustarkoituksia varten, joissa on kyseessä 
erityisen tärkeä yleinen etu. Muutoin kaikkea "tutkimusta", sekä akateemista, yritysten 
tekemää että esimerkiksi markkinatutkimuksia sisältävää, voitaisiin käyttää verukkeena 
kaikkien tämän asetuksen muissa osissa säädettyjen tietosuojatyyppien syrjäyttämiseksi, kuten 
6 artiklassa säädettyjen oikeusperusteiden jne. Muotoilu on sama kuin 81 artiklassa ehdotetut 
säännökset.
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Tarkistus 338

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 339

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen julkaiseminen on 
tarpeen tutkimustulosten esittämistä 
varten tai tutkimuksen helpottamiseksi 
siltä osin kuin rekisteröidyn edut tai
perusoikeudet tai -vapaudet eivät syrjäytä 
näitä etuja; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tutkimustarkoitukset eivät saa syrjäyttää rekisteröidyn oikeutta päättää henkilötietojensa 
julkaisemisesta. Katso asiaan liittyvä 17 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 340

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisteröity on itse julkistanut tiedot. b) rekisteröity on itse julkistanut tiedot.

Or. en

Tarkistus 341

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan delegoitu säädös, sillä se saattaa vaikuttaa lainsäädännön tärkeisiin osatekijöihin. 
Lisävaatimuksia on annettava asetustekstissä (kuten uusissa 1 a ja 1 b kohdissa on tehty).
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Tarkistus 342

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu 80, 82 ja 84 artiklaa vastaava ilmoitusvelvollisuus.

Tarkistus 343

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa antaa erityissääntöjä 
valvontaviranomaisten 53 artiklan 
2 kohdassa säädetyistä 
tutkintavaltuuksista suhteessa 
rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen 
käsittelijöihin, joita koskee kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuva tai kansallisten 
toimivaltaisten elinten asettama 
salassapitovelvollisuus tai muu vastaava 
velvoite, jos tämä on tarpeen ja 
oikeasuhteista henkilötietojen suojan ja 
salassapitovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi. 

1. Jäsenvaltiot voivat tässä asetuksessa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti antaa 
erityissääntöjä suhteessa rekisterinpitäjiin 
tai henkilötietojen käsittelijöihin, joita 
koskee kansalliseen lainsäädäntöön 
perustuva tai kansallisten toimivaltaisten 
elinten asettama salassapitovelvollisuus tai 
muu vastaava velvoite, jos tämä on tarpeen 
ja oikeasuhteista henkilötietojen suojan ja 
salassapitovelvollisuuden 
yhteensovittamiseksi, ja joissa säädetään

a) 11–20 artiklassa säädetyistä, 
21 artiklan kanssa yhdenmukaisista 
rekisteröityjen oikeuksista;
b) valvontaviranomaisten 53 artiklan 
2 kohdassa säädetyistä 
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tutkintavaltuuksista.
Näitä sääntöjä sovelletaan ainoastaan 
niihin henkilötietoihin, jotka 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on vastaanottanut tai saanut 
tämän salassapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvan toiminnan yhteydessä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
erityissääntöjä sovelletaan ainoastaan 
niihin henkilötietoihin, jotka 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on vastaanottanut tai saanut 
tämän salassapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvan toiminnan yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että vaitiolovelvollisuutta edellyttävissä ammateissa rekisteröidyn oikeus 
tutustua henkilötietoihinsa taikka siihen, että ne poistetaan tai että niitä käsitellään muilla 
tavoin saattaa olla rajoitettu vaitiolovelvollisuuden suojaamiseksi. 

Tarkistus 344

Ehdotus asetukseksi
85 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

85 a artikla
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen 
kunnioittaa SEU-sopimuksen 6 artiklaan 
sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä 
oikeusperiaatteita, eikä niitä koskeviin 
oikeusviranomaisten velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Perusoikeuksia koskeva suojalauseke, jonka avulla varmistetaan, ettei tämän asetuksen 
soveltamisella heikennetä kansallisen tason tietosuojaa tai muita perusoikeuksia.



PR\924343FI.doc 211/222 PE501.927v04-00

FI

Tarkistus 345

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään 7 artiklan 4 c kohdassa, 
11 artiklan 2 b kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 
17 artiklan 9 kohdassa, 22 artiklan 
4 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 
6 kohdassa, 38 artiklan 4 kohdassa,
39 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 
3 kohdassa, 41 artiklan 5 kohdassa,
79 artiklan 7 kohdassa, 81 artiklan 
3 kohdassa ja 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Or. en

Tarkistus 346

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 
9 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa,
22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 
4 c kohdassa, 11 artiklan 2 b kohdassa, 
12 artiklan 5 kohdassa, 14 artiklan 
7 kohdassa, 17 artiklan 9 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 
5 kohdassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 
33 artiklan 6 kohdassa, 38 artiklan 
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3 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa, 
28 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 336 artiklan
6 kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
35 artiklan 11 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
43 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 
7 kohdassa, 79 artiklan 6 kohdassa,
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
41 artiklan 3 kohdassa, 41 artiklan 
5 kohdassa, 79 artiklan 7 kohdassa,
81 artiklan 3 kohdassa ja 82 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. en

Tarkistus 347

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan,
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 
9 kohdan, 20 artiklan 6 kohdan,
22 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 
3 kohdan, 26 artiklan 5 kohdan, 
28 artiklan 5 kohdan, 30 artiklan 
3 kohdan, 31 artiklan 5 kohdan, 32 artiklan 
5 kohdan, 336 artiklan 6 kohdan, 
34 artiklan 8 kohdan, 35 artiklan 
11 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan,
39 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 
3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 
79 artiklan 6 kohdan, 81 artiklan 

5. Edellä olevien 7 artiklan 4 c kohdan, 
11 artiklan 2 b kohdan, 12 artiklan 
5 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 17 artiklan 
9 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 31 artiklan 
5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 33 artiklan
6 kohdan, 38 artiklan 4 kohdan,
39 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 
3 kohdan, 41 artiklan 5 kohdan, 
79 artiklan 7 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan 
ja 82 artiklan 3 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
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3 kohdan, 82 artiklan 3 kohdan ja 
83 artiklan 3 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 348

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa 17 artiklan 
9 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa ja 33 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset viimeistään [kuusi kuukautta 
ennen 91 artiklan 2 kohdassa mainittua 
päivämäärää]. Komissio voi pidentää 
määräaikaa 6 kuukaudella. 

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi delegoidut säädökset, joissa määritellään tarkemmin tietojen 
poistamista ja oikeutta tulla unohdetuksi koskevat kriteerit ja vaatimukset, 
tietoturvaloukkausten ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja rekisteröidyille sekä 
tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit, on annettava hyvissä ajoin ennen tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 349

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muihin tarkistuksiin perustuva muutos. Kolmansien maiden arviointimenettelyä koskevan 
säädöksen muuttamisesta täytäntöönpanosäädöksestä delegoiduksi säädökseksi johtuen 
kiireellinen käsittely ei ole enää mahdollinen. Katso asiaan liittyvä 41 artiklan 5 kohtaan 
esitetty tarkistus. Kyseinen kohta sisälsi ainoan viittauksen 87 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 350

Ehdotus asetukseksi
89 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 a artikla
EU:n toimielinten, elinten ja laitosten 

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

Or. en



PR\924343FI.doc 215/222 PE501.927v04-00

FI

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan asetuksen sekä EU:n toimielimiä, elimiä ja 
laitoksia sääntelevän lainsäädännön, kuten asetuksen (EY) N:o 45/2001, yhdenmukaisuus, 
mutta myös yhdenmukaistamaan EU:n virastojen omia tietosuojaa koskevia sääntöjä, mitkä 
muodostavat monenkirjavan säännöstön, jossa rekisteröidyn on hyvin vaikea käyttää 
oikeuksiaan. 
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PERUSTELUT

Johdanto

EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklassa henkilötietojen suojaa säännellään seuraavasti: 

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 
2. Tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta 

varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan 
perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on 
kerätty, ja saada ne oikaistuksi.

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

Direktiivin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta antamisen jälkeen tietosuojan alalla on tapahtunut paljon muutoksia, 
esimerkiksi teknologia on kehittynyt, henkilötietoja kerätään ja käsitellään yhä enemmän 
myös lainvalvontatarkoituksiin monenkirjavan tietosuojasäännöstön perusteella ja markkinat 
ja yhteistyö on yhä maailmanlaajuisempaa. 

Direktiivillä ei myöskään ole saatu aikaan asianmukaista yhdenmukaistamista, sillä eri 
jäsenvaltiot ovat soveltaneet direktiivin säännöksiä eri tavoin. Tässä yhteydessä yksilöiden 
("rekisteröityjen") on yhä vaikeampaa käyttää oikeuttaan tietosuojaan. 

Lisäksi sisämarkkinoiden kehitys on vaikeutunut yritysten (jotka valvovat tai käsittelevät 
henkilötietoja, "rekisterinpitäjät") ja yksilöiden kohdatessa eroavaisuuksia 
tietosuojavaatimuksissa. 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen unionissa on tietosuojaa koskeva selkeä 
oikeusperusta, joka kattaa henkilötietojen käsittelyn, paitsi julkisella ja yksityisellä sektorilla, 
myös lainvalvontaan liittyen (mikä on seurausta ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa 
sovelletun pilarirakenteen purkamisesta) (SEUT-sopimuksen 16 artiklan 2 kohta). Komissio 
on käyttänyt SEUT-sopimuksen 16 artiklan 2 kohtaa oikeusperustana esittäessään ehdotuksia 
unionin tietosuojakehyksen uudistamiseksi. Se esittää ehdotuksen asetukseksi 
(COM(2012)0011), jolla korvataan direktiivi 95/46/EY (esittelijä Jan Philipp Albrecht, 
Verts/ALE), sekä ehdotuksen direktiiviksi (COM(2012)0010), jolla korvataan 
puitepäätös 2008/977/YOS rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (esittelijä Dimitrios Droutsas, S&D). Kummatkin 
esittelijät tukevat tavoitetta luoda kokonaisvaltainen, tasapainoinen ja vankka kehys, joka 
sisältää kaiken EU:n sisäisen tiedonkäsittelytoiminnan korkeatasoisen suojan.1 Jotta tämä 
tavoite voidaan saavuttaa, komission ehdotukset on nähtävä yhtenä pakettina, joka edellyttää 
kumpaakin säädöstekstiä koskevia yhteen sovitettuja lainsäädännöllisiä lähestymistapoja.

Esittelijät ja varjoesittelijät, lausunnon antavien valiokuntien (ITRE, IMCO, JURI, EMPL) 
valmistelijat ja varjovalmistelijat, neuvoston puheenjohtajavaltio sekä komissio ja 
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sidosryhmät (tietosuojaviranomaiset, kansalliset viranomaiset, alan toimijat, 
kansalaisoikeusjärjestöt ja kuluttajajärjestöt sekä akateemiset asiantuntijat) ovat käyneet 
laajoja keskusteluja, jotta voidaan varmistaa laaja tuki parlamentin kannalle. 

LIBE-valiokunta järjesti sidosryhmien seminaarin 29. toukokuuta 2012. Se järjesti lisäksi 
vuosittaisen parlamenttien välisen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta koskevia 
asioita koskevan valiokuntakokouksen yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa 9. ja 
10. lokakuuta 2012. Kokouksessa käsiteltiin tietosuojalainsäädännön uudistamista koskevaa 
pakettia. Tietosuojalainsäädännön uudistamista koskevasta paketista laadittiin neljä 
työasiakirjaa. 

Tietosuoja-asetusehdotusta koskeva kanta 

Komission ehdotus perustuu seuraaviin päämääriin:
– kattava lähestymistapa tietosuojaan
– yksilön oikeuksien lujittaminen
– sisämarkkinoiden ulottuvuuden edistäminen edelleen ja tietosuojasääntöjen paremman 

täytäntöönpanon varmistaminen ja
– maailmanlaajuisen ulottuvuuden vahvistaminen

Esittelijä tukee näitä tavoitteita. Esittelijän lähestymistapa esitetään näiden tavoitteiden 
perusteella.

Kattava lähestymistapa tietosuojaan

Kuten 6. heinäkuuta 2012 annetussa työasiakirjassa1 ilmoitettiin, esittelijä pitää komission 
päätöstä korvata direktiivi 95/46 (suoraan sovellettavalla) asetuksella myönteisenä, sillä 
tämän pitäisi vähentää jäsenvaltioiden välistä hajanaista lähestymistapaa tietosuojaan. 

Esittelijä tukee myös komission valitsemaa käytännöllistä lähestymistapaa, jonka mukaan 
asetuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säilyttää tai antaa erityissääntöjä 
esimerkiksi sananvapautta, salassapitovelvollisuutta, terveyttä ja työllisyyttä koskevista 
asioista (81–85 artikla). Tässä yhteydessä viitataan erityisesti työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan työhön, jonka tavoitteena on antaa 82 artiklaa koskeva lausunto.2

EU:n toimielimet eivät kuulu uuden asetuksen soveltamisalaan. Niiden olisi kuitenkin 
kuuluttava, jotta varmistetaan johdonmukainen ja yhdenmukainen kehys kaikkialla unionissa. 
Tämä vaatii muiden EU:n säädösten, erityisesti asetuksen (EY) N:o 45/2001, mukauttamista, 
jotta ne saatetaan täysin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi, ennen kuin jälkimmäistä 
asetusta sovelletaan. Esittelijän mukaan tarvitaan myös laaja-alaisempaa keskustelua siitä, 
miten EU:n erityisvirastojen (kuten Europolin ja Eurojustin) tietosuojasääntöjen nykyiseen 
tilkkutäkkiin voidaan puuttua sekä varmistaa yhdenmukaisuus tietosuojapaketin kanssa 
(2 artiklan b alakohta, 89 a artikla). 
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Esittelijä pitää erittäin valitettavana, että komission ehdotus ei kata lainvalvontayhteistyötä 
(josta on laadittu erillinen direktiiviehdotus). Tämä aiheuttaa rajatapauksissa sovellettavia 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa oikeudellista epävarmuutta, esimerkiksi tapauksissa, 
joissa lainvalvontaviranomaiset käsittelevät kaupallisia tietoja lainvalvontatarkoituksiin ja 
tietoja siirretään lainvalvonnasta vastaavien viranomaisten ja sellaisten viranomaisten, jotka 
eivät vastaa lainvalvonnasta, välillä. Ehdotettua direktiiviä koskevassa mietinnössä käsitellään 
näitä asioita ja esitetään tarkistuksia. Asetuksessa määritellään, että ainoastaan toimivaltaiset 
julkiset viranomaiset jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle lainvalvontatehtävien osalta 
(eivät yksityiset toimijat) ja että sovellettavassa lainsäädännössä on säädettävä 
asianmukaisista takeista välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteiden perusteella (2 artiklan 
e alakohta, 21 artikla).

Asetuksen alueellinen soveltamisala on tärkeä EU:n tietosuojalainsäädännön yhdenmukaisen 
soveltamisen kannalta. Esittelijä haluaa selventää, että tätä asetusta olisi myös voitava 
soveltaa rekisterinpitäjiin, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin, jos käsittelytoimet liittyvät 
tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen unionin alueella asuville rekisteröidyille riippumatta 
siitä, ovatko nämä tavarat tai palvelut maksullisia, tai näiden rekisteröityjen seurantaan 
(3 artiklan 2 kohta). 

Asetuksen on oltava kattava myös oikeusvarmuuden varmistamisen osalta. Delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten laaja käyttö on tämän tavoitteen vastainen. Näin ollen 
esittelijä ehdottaa tiettyjen sellaisten säännösten poistamista, joissa komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Oikeusvarmuuden takaamiseksi silloin kun se on mahdollista, 
esittelijä on kuitenkin korvannut useat asetuksen säännökset yksityiskohtaisemmin 
muotoilluilla säännöksillä (esimerkiksi 6 artiklan 1 b kohta, 15 artikla, 35 artiklan 10 kohta). 
Muissa tapauksissa esittelijä ehdottaa, että Euroopan tietosuojaneuvostolle annetaan 
tehtäväksi määritellä tarkemmin tiettyä säännöstä koskevat kriteerit ja vaatimukset sen sijaan, 
että komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoitu säädös. Näissä tapauksissa asia nimittäin 
koskee kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja näin ollen niillä itsellään on parhaat 
edellytykset päättää sovellettavista periaatteista ja käytänteistä (esimerkiksi 23 artiklan 
3 kohta, 30 artiklan 3 kohta, 42 artiklan 3 kohta, 44 artiklan 7 kohta, 55 artiklan 10 kohta).

Yksilön oikeuksien lujittaminen

Asetuksella toteutetaan perusoikeutta, joten aineellisen soveltamisalan, erityisesti 
"henkilötietojen" määritelmän, rajoittaminen esimerkiksi rekisterinpitäjän toimenpiteitä 
koskevien subjektiivisten tekijöiden käyttöönotolla henkilötietojen tunnistamiseksi hylätään. 
Henkilötietojen käsitettä tarkennetaan objektiivisten kriteerien avulla (4 artiklan 1 kohta, 
johdanto-osan 23 ja 24 kappale). Tiettyjä liiketoimintamalleja koskevia oikeutettuja 
huolenaiheita voidaan käsitellä henkilöiden perusoikeuksia epäämättä. Tässä yhteydessä 
esittelijä kannustaa käyttämään palveluita salanimellä ja nimettömästi. Salanimellä julkaistuja 
tietoja koskevia rekisterinpitäjän velvollisuuksia saatetaan lieventää (4 artiklan 2 kohdan 
a alakohta, 10 artikla, johdanto-osan 23 kappale).

Suostumus tulisi säilyttää EU:n tietosuojaa koskevan lähestymistavan kulmakivenä, sillä tällä 
tavalla yksilöt hallitsevat parhaiten tietojenkäsittelytoimia. Rekisteröidyille annettavat tiedot 
on esitettävä helposti ymmärrettävässä muodossa, kuten vakiomuotoisina logoina tai 
kuvakkeina (11 artiklan 2 a ja 2 b kohta). Rekisteröidyn toiveita ilmaisevat tekniset standardit 
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voidaan nähdä muodoltaan pätevänä tapana esittää nimenomainen suostumus (7 artiklan 
2 a kohta, 23 artikla). 

Profilointitoimintaa on määriteltävä ja säänneltävä, jotta varmistetaan rekisteröidyn tietoon 
perustuva suostumus (4 artiklan 3 b kohta, 14 artiklan 1 kohdan g, g a ja g b alakohta, 
15 artiklan 1 kohta, 20 artikla). Muut oikeudelliset perusteet käsittelylle kuin suostumus, 
erityisesti rekisterinpitäjän "oikeutetut edut", olisi määriteltävä selkeästi (tarkistus, jolla 
6 artiklan 1 kohdan f alakohta korvataan uudella 6 artiklan 1 a, 1 b ja 1 c kohdalla). 

Käyttötarkoitusta koskevien sääntöjen tiukentaminen on keskeinen osa tietosuojaa, sillä tämän 
avulla rekisteröityjä suojataan tietojen käsittelyn ennalta arvaamattomalta laajentamiselta. 
Henkilötietojen käyttötarkoituksen muuttamisen niiden keräämisen jälkeen ei tulisi olla 
mahdollista pelkästään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Näin ollen esittelijä 
ehdottaa 6 artiklan 4 kohdan poistamista sen laajentamisen sijaan.

Esittelijä tukee tietoihin tutustumisen oikeuden vahvistamista oikeudella siirtää tietoja 
järjestelmästä toiseen. Digitaaliaikana rekisteröidyillä on myös kuluttajan roolissa oikeus 
vastaanottaa henkilötietonsa yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa (15 artiklan 2 kohdan 
a alakohta). Näin ollen esittelijä ehdottaa 15 ja 18 artiklan yhdistämistä.

Oikeus poistaa tietoja ja oikeus tietojen oikaisemiseen ovat edelleen tärkeitä rekisteröidyille, 
sillä tietoja luovutetaan yhä enenevissä määrin, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia. 
"Oikeutta tulla unohdetuksi" on tarkasteltava tästä näkökulmasta. Ehdotetuilla tarkistuksilla 
selvennetään digitaaliseen ympäristöön liittyvät oikeudet ja samalla säilytetään sananvapautta 
koskeva yleinen poikkeus. Kolmansille osapuolille siirrettyjen tai ilman asianmukaista 
oikeusperustaa julkaistujen tietojen osalta alkuperäisen rekisterinpitäjän velvoite tulisi olla 
kyseisille kolmansille osapuolille ilmoittaminen ja tietojen poistamisen varmistaminen. Jos 
yksilö kuitenkin on antanut suostumuksensa tietojensa julkistamiselle, "oikeus tulla 
unohdetuksi" ei ole oikeutettu eikä realistinen (17 artikla, johdanto-osan 54 kappale). 

Tietojen jatkokäsittelyn vastustamista koskevaa oikeutta on aina voitava käyttää maksutta ja 
sitä on tarjottava rekisteröidylle nimenomaisesti ja ymmärrettävällä tavalla, selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan huomioon rekisteröidyn tarpeet (19 artiklan 2 kohta). 
Mahdollisuuksia esimerkiksi yleisen edun hyväksi toimivien yhdistysten tehokkaaseen 
muutoksenhakuun on myös parannettava (73 ja 76 artikla).

Sisämarkkinoiden ulottuvuuden edistäminen edelleen ja tietosuojasääntöjen paremman 
täytäntöönpanon varmistaminen

Esittelijä pitää myönteisenä ehdotusta siirtää tietosuojaviranomaisille ilmoittamisen 
velvollisuus käytännön tilivelvollisuudelle ja yritysten tietosuojavastaaville. Ehdotettua 
asetusta voidaan yksinkertaistaa yhdistämällä ilmoitusoikeudet ja dokumentointivaatimukset, 
jotka voidaan nähdä saman kolikon kahtena puolena. Tämä vähentäisi rekisterinpitäjien 
hallinnollista rasitusta ja helpottaisi yksilöitä ymmärtämään ja käyttämään oikeuksiaan (14 ja 
28 artikla). Etäresurssipalvelujen aikana tietosuojavastaavan nimittämisen velvollisuutta 
koskevan kynnyksen ei pitäisi perustua yrityksen kokoon, vaan pikemminkin siihen, mikä 
merkitys henkilötietojen käsittelyllä on (henkilötietojen ryhmä, käsittelytoiminnan tyyppi ja 
niiden henkilöiden määrä, joiden henkilötietoja käsitellään) (35 artikla). Selvennetään, että 
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tietosuojavastaava voi toimia osa-aikaisesti, yrityksen koosta ja käsiteltävän tiedon määrästä 
riippuen (johdanto-osan 75 kappale).

Sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa pidetään uudistuksen keskeisenä innovaationa. 
Tällä varmistettaisiin, että vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tietyn 
käsittelytarkoituksen kannalta, käsitellään. Tuottajia ja palveluntarjoajia kehotetaan 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet. Euroopan tietosuojaneuvostolle annetaan tehtäväksi 
antaa lisäohjeita (23 artikla). Yksityisyyden suojaa koskevaa vaikutustenarviointia koskevilla 
tarkistuksilla pyritään määrittämään tarkemmin ne tilanteet, jolloin arviointi on tehtävä 
(33 artiklan 2 kohta) ja arviointiin sisältyvät elementit (33 artiklan 3 kohta). 

Esittelijä ehdottaa, että aikaa, jonka kuluessa valvontaviranomaiselle on ilmoitettava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, pidennetään 24:stä 72:een tuntiin. Rekisteröityjen 
ilmoitusväsymyksen estämiseksi rekisteröidyille on lisäksi ilmoitettava vain tapauksista, 
joissa tietoturvaloukkaus todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti rekisteröidyn henkilötietoihin 
tai yksityisyyteen, esimerkiksi henkilötietovarkauksista tai -petoksista, taloudellisista 
menetyksistä, fyysisestä haitasta, vakavasta nöyryytyksestä tai maineen vahingoittamisesta. 
Ilmoituksen tulisi sisältää myös kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonteesta sekä 
tiedot oikeuksista ja mahdollisuuksista muutoksenhakuun (31 ja 32 artikla). 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi ehdotetaan, että komissio antaa delegoituja säädöksiä 
tietoturvaloukkauksien ilmoittamisesta, vaikutustenarvioinneista sekä tietojen poistamisesta ja 
oikeudesta tulla unohdetuksi ennen asetuksen soveltamispäivämäärää (86 artiklan 5 a kohta).

Käytännesääntöjä sekä sertifiointeja ja sinettejä kannatetaan, mutta niiden käyttöönotossa 
tarvitaan lisäksi kannustimia ja selkeämpiä sääntöjä periaatteista, joiden mukaan niiden on 
oltava lainmukaisia sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, vastuita ja vastaavia kysymyksiä 
koskevista seurauksista. Komission toteamissa käytännesäännöissä on annettava 
rekisteröidyille täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, jotta ne olisivat asetuksen mukaisia. 
Sertifiointisinettien on määriteltävä sinettien myöntämistä ja peruuttamista koskeva 
muodollinen menettely ja niiden osalta on varmistettava, että tietosuojaperiaatteita ja 
rekisteröidyn oikeuksia noudatetaan (38 ja 39 artikla).  

Asetuksella on myös taattava kaikille tietosuojaviranomaisille yhtenäinen työskentelykehys. 
Jotta kehys voisi toimia, on ratkaisevan tärkeää, että täysin riippumattomilla 
tietosuojaviranomaisilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti 
(47 artikla). Tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä vahvistetaan myös Euroopan 
tietosuojaneuvostoon liittyen (Euroopan tietosuojaneuvosto korvaa nykyisen "29 artiklan 
mukaisen tietosuojatyöryhmän"). Esittelijä katsoo, että suunniteltu kansallisten 
tietosuojaviranomaisten välinen yhteistyö- ja yhdenmukaisuusmekanismi on suuri harppaus 
kohti tietosuojalainsäädännön yhtenäistä soveltamista kaikkialla EU:ssa. Komission 
ehdottama malli ei kuitenkaan takaa tietosuojaviranomaisten riittävää riippumattomuutta. Eri 
vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen ehdotetaan vaihtoehtoista mekanismia, jossa säilytetään 
ajatus johtavasta tietosuojaviranomaisesta, mutta joka on lisäksi riippuvainen 
tietosuojaviranomaisten välisestä tiiviistä yhteistyöstä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
(51 ja 55 a artikla). Asiasisällön osalta tietosuojaviranomaisella on toimivalta valvoa 
käsittelytoimia omalla alueellaan tai siellä missä käsittelytoimet vaikuttavat tällä alueella 
asuviin rekisteröityihin. Jos kyseessä on useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suorittama henkilötietojen käsittely tai jos 
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käsittelytoimet vaikuttavat useissa eri jäsenvaltioissa asuviin rekisteröityihin, päätoimipaikan 
tietosuojaviranomainen on johtava viranomainen, joka toimii rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän yhteyspisteenä (yhden luukun palvelu). Johtavan viranomaisen on 
varmistettava asianomaisten viranomaisten välinen koordinointi ja kuultava muita 
viranomaisia ennen toimenpiteen hyväksymistä. Epäselvissä tapauksissa tai mikäli 
tietosuojaviranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen, Euroopan tietosuojaviranomaisen on 
nimitettävä johtava viranomainen. Jos asianomainen tietosuojaviranomainen ei ole yhtä mieltä 
johtavan viranomaisen esittämästä toimenpideluonnoksesta, Euroopan tietosuojaneuvosto 
antaa asiasta lausunnon. Jos johtava viranomainen ei aio noudattaa tätä lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä Euroopan tietosuojaneuvostolle sekä esitettävä perusteltu selitys. Euroopan 
tietosuojaneuvosto voi määräenemmistöllä hyväksyä lainvoimaisen päätöksen, joka on 
valvontaviranomaiselle oikeudellisesti sitova. Tämä päätös voidaan saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi (45 a, 55 ja 58 artikla). Komissio voi lisäksi viedä päätöksen Euroopan unionin 
tuomioistuimeen ja pyytää toimenpiteen keskeytystä (61 a artikla). 

Esittelijä tukee tietosuojaviranomaisten vahvistamista tutkintavaltuuksiin ja seuraamuksiin 
liittyen. Komission ehdotus on kuitenkin liian sitova. Esittelijä ehdottaa yksinkertaistettua 
järjestelmää, jossa tietosuojaviranomaisten harkintavaltaa lisätään samalla kun Euroopan 
tietosuojaneuvostolle annetaan tehtäväksi varmistaa täytäntöönpanon yhdenmukaisuus (52, 
53, 78 ja 79 artikla). Lisäksi seuraamuksia koskevaa järjestelmää tarkennetaan lisäämällä 
useita kriteerejä, jotka on otettava huomioon määriteltäessä tietosuojaviranomaisen 
määräämän sakon määrä. 

Maailmanlaajuisen ulottuvuuden vahvistaminen

Kuten tähän asti, komission oikeus hyväksyä kolmannen maan, kolmannen maan alueen ja 
kansainvälisten järjestöjen tietosuojan riittävyyttä koskevia päätöksiä säilytetään. Esittelijä 
kuitenkin hylkää ehdotetun uuden vaihtoehdon, jonka mukaan kolmansien maiden sektorit 
tarjoavat riittävän tietosuojan, sillä se lisäisi oikeudellista epävarmuutta ja vaikuttaisi 
haitallisesti unionin yhdenmukaista ja johdonmukaista kansainvälistä tietosuojakehystä 
koskevaan tavoitteeseen. Kolmannen maan tietosuojan tason riittävyyden arvioimista 
koskevia kriteerejä vahvistetaan (41 artiklan 2 kohta). Esittelijä ehdottaa lisäksi, että 
komission arvioinnit tietosuojan tason riittävyydestä tehdään delegoidulla säädöksellä 
täytäntöönpanosäädöksen sijaan, jotta neuvostolla ja parlamentilla on mahdollisuus hyödyntää 
valvontaoikeuttaan (41 artiklan 3 ja 5 kohta).

Jos tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole, rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on sovellettava asianmukaisia takeita koskevia toimenpiteitä, kuten yritystä 
koskevia sitovia sääntöjä tai komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiä tietosuojaa 
koskevia vakiolausekkeita. 41 artiklan 1 a kohtaan ja 42 artiklaan esitetyillä tarkistuksilla 
selvennetään ja täsmennetään ne olennaiset takeet, jotka on sisällytettävä näihin välineisiin. 

Esittelijä ehdottaa uutta 43 a artiklaa, jossa käsitellään kysymystä kolmansien maiden 
viranomaisten tai tuomioistuinten EU:n alueella säilytettäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja 
koskevista tiedonsaantipyynnöistä. Ainoastaan tietosuojaviranomaisen olisi voitava myöntää 
siirto sen jälkeen kuin se on todennut siirron noudattavan asetuksen säännöksiä, erityisesti 
44 artiklan 1 kohdan d tai e alakohtaa. Tämän tilanteen merkitys saattaa jopa kasvaa 
etäresurssipalveluiden yleistymisen myötä ja sitä on käsiteltävä tässä yhteydessä. 
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Yhteenveto

Esittelijä tukee tavoitetta vahvistaa oikeutta henkilötietojen suojaan samalla kun varmistetaan 
yhtenäinen oikeudellinen kehys ja vähennetään rekisterinpitäjien hallinnollista rasitusta. 
Esittelijä ehdottaa komission täytäntöönpanoa koskevan roolin rajoittamista mahdollisimman 
vähäiseksi selkeyttämällä itse asetustekstin tärkeitä osatekijöitä ja osoittamalla käytännön 
täytäntöönpanovastuun tietosuojaviranomaisten yhteistyömekanismille. Esittelijä ehdottaa 
henkilötietojen suojelua ja sääntöjen noudattamisen varmistamista koskevien teknologisten 
toimenpiteiden käytön korostamista yhdessä tällaisia toimenpiteitä soveltaviin 
rekisterinpitäjiin kohdistettujen kannustimien kanssa. Tilivelvollisuutta koskevan 
lähestymistavan mukaisesti tietosuojavastaavien roolia vahvistetaan samalla kun 
valvontaviranomaisten ennakkokuulemisen tarvetta vähennetään. Unionin toimielimiin, 
elimiin ja laitoksiin on sovellettava samaa sääntelyjärjestelmää väliarviointiin mennessä. Jos 
parlamentti, neuvosto ja komissio tukevat näitä elementtejä, uusi tietosuojakehys parantaa 
sekä yksilöiden että rekisterinpitäjien asemaa ja vastaa tulevien vuosien tarpeisiin.

Kaikkien poliittisen ryhmien varjoesittelijöiden ja lausunnon laatijoiden kanssa tehtyjen 
laajojen valmistelutöiden aikana esittelijä on laatinut suuren määrän tarkistuksia, jotka 
perustuvat asianomaisten kollegoiden välisiin keskusteluihin. Erityisesti periaatteita, 
henkilötietojen käsittelyn oikeudellista perustaa, rekisteröidyn oikeuksia, rekisterinpitäjiä ja 
henkilötietojen käsittelijöitä koskevia säännöksiä, yhdenmukaisuusmekanismia sekä 
seuraamuksia koskevat useat kompromissitarkistukset sisältyvät tähän mietintöön. Esittelijä 
odottaa ehdotusten muodostavan hyvän lähtökohdan Euroopan parlamentille päästä 
sopimukseen nopeassa aikataulussa sekä neuvoston kanssa käytäville neuvotteluille Irlannin 
puheenjohtajakauden aikana.


