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Päätöslauselmaesitys (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talouden digitalisoituminen kiihtyy. 
Tieto- ja viestintätekniikka ei ole enää 
erillinen toimiala vaan kaikkien 
nykyaikaisten innovatiivisten 
talousjärjestelmien ja yhteiskuntien 
perusta. Näiden järjestelmien keskiössä on 
sähköinen tieto, joka analysoituna tai 
palveluihin ja tuotteisiin yhdistettynä voi 
olla erittäin arvokasta.

(1) Talouden digitalisoituminen kiihtyy. 
Tieto- ja viestintätekniikka ei ole enää 
erillinen toimiala vaan kaikkien 
nykyaikaisten innovatiivisten 
talousjärjestelmien ja yhteiskuntien 
perusta. Näiden järjestelmien keskiössä on 
sähköinen tieto, joka analysoituna tai 
palveluihin ja tuotteisiin turvallisesti 
yhdistettynä voi olla erittäin arvokasta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tietojen tallentamis- ja muunlaisiin 
käsittelypalveluihin sovelletaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaista sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta. Näiden 

(3) Tietojen käsittelypalveluihin, myös 
tietojen siirtoon, sovelletaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaista sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta. Näiden 
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palvelujen tarjoamista kuitenkin haittaavat 
tai toisinaan sen estävät kansalliset 
vaatimukset, joiden mukaan tiedot on 
säilytettävä tietyllä alueella.

palvelujen tarjoamista kuitenkin haittaavat 
tai toisinaan sen estävät kansalliset, 
alueelliset tai paikalliset vaatimukset, 
joiden mukaan tiedot on säilytettävä 
tietyllä alueella.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tällaiset tietojen tallennus- ja 
muunlaisten käsittelypalvelujen vapaan 
liikkuvuuden ja näiden palvelujen 
tarjoajien sijoittautumisoikeuden esteet 
perustuvat jäsenvaltioiden kansallisiin 
lakeihin, joiden mukaan tietoja on 
säilytettävä tietyllä maantieteellisellä 
alueella niiden tallennusta tai muunlaista 
käsittelyä varten. Muilla säännöillä tai 
hallintokäytännöillä on vastaava vaikutus, 
kun niissä asetetaan erityisvaatimuksia, 
joiden vuoksi tietojen tallennus tai 
muunlainen käsittely tietyn 
maantieteellisen alueen ulkopuolella 
unionissa on vaikeampaa, jos esimerkiksi 
vaaditaan käyttämään teknisiä välineitä, 
jotka ovat sertifioituja tai hyväksyttyjä 
tietyssä jäsenvaltiossa. Oikeudellinen 
epävarmuus tietojen säilytyspaikkaa 
koskevien laillisten ja laittomien 
vaatimusten laajuudesta rajoittaa vielä lisää 
markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin 
valinnanvaraa tietojen tallentamisen tai 
muunlaisen käsittelyn sijaintipaikan 
suhteen.

(4) Tällaiset tietojen käsittelypalvelujen 
vapaan liikkuvuuden ja näiden palvelujen 
tarjoajien sijoittautumisoikeuden esteet 
perustuvat jäsenvaltioiden kansallisiin 
lakeihin, joiden mukaan tietoja on 
säilytettävä tietyllä maantieteellisellä 
alueella niiden käsittelyä varten. Muilla 
säännöillä tai hallintokäytännöillä on 
vastaava vaikutus, kun niissä asetetaan 
erityisvaatimuksia, joiden vuoksi tietojen 
käsittely tietyn maantieteellisen alueen 
ulkopuolella unionissa on vaikeampaa, jos 
esimerkiksi vaaditaan käyttämään teknisiä 
välineitä, jotka ovat sertifioituja tai 
hyväksyttyjä tietyssä jäsenvaltiossa. 
Oikeudellinen epävarmuus tietojen 
säilytyspaikkaa koskevien laillisten ja 
laittomien vaatimusten laajuudesta rajoittaa 
vielä lisää markkinatoimijoiden ja julkisen 
sektorin valinnanvaraa tietojen käsittelyn 
sijaintipaikan suhteen. Tällä asetuksella ei 
rajoiteta millään tavalla yritysten vapautta 
tehdä sopimuksia siitä, missä tietoja 
säilytetään. Tällä asetuksella on tarkoitus 
ainoastaan tukea tätä valintaa 
varmistamalla, että sovittu sijaintipaikka 
voi olla missä tahansa unionissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kyseiset esteet yhdessä ovat olleet 
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syynä pilvipalvelujen tarjoajien välisen 
kilpailun puuttumiseen Euroopassa, ne 
ovat johtaneet ongelmiin, jotka liittyvät 
riippuvuussuhteen muodostamiseen 
tarjoajaan, ja ne ovat heikentäneet 
vakavasti tietojen liikkuvuutta. Tietojen 
säilytyspaikkaa koskevat politiikkatoimet 
ovat heikentäneet myös tutkimus- ja 
kehittämisyritysten mahdollisuuksia 
edistää yritysten, yliopistojen ja muiden 
tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä 
niiden oman innovaatiotoiminnan 
vauhdittamiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tietojen vapaalla liikkuvuudella 
unionissa on tärkeä asema datavetoisen 
kasvun ja innovoinnin toteutumisessa. 
Yritysten ja kuluttajien tavoin 
jäsenvaltioiden viranomaiset ja elimet 
hyötyvät valinnanvapauden 
lisääntymisestä datavetoisten palvelujen 
tarjoajien valinnassa, 
kilpailukykyisemmistä hinnoista ja 
palvelujen tehokkaammasta tarjoamisesta 
kansalaisille. Koska viranomaiset ja 
elimet käsittelevät suuria määriä tietoja, 
on äärimmäisen tärkeää, että ne näyttävät 
esimerkkiä tietojenkäsittelypalvelujen 
käyttöönotossa ja että ne pidättyvät 
asettamasta tietojen säilytyspaikkaa 
koskevia vaatimuksia käyttäessään 
tietojenkäsittelypalveluja. Tämän vuoksi 
myös viranomaisten ja elinten olisi 
kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan myös julkisten 
hankintojen yhteydessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/24/EU1 a soveltamista. Tässä 
asetuksessa ei velvoiteta julkisyhteisöjä 
ulkoistamaan tietojen käsittelyä.
_____________
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1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista 
ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä asetuksella ei saisi vaikuttaa 
luonnollisten henkilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä koskeviin 
oikeudellisiin puitteisiin, erityisesti 
asetukseen (EU) 2016/67930, direktiiviin 
(EU) 2016/68031 ja direktiiviin 
2002/58/EY32.

(9) Tämä asetus ei vaikuta luonnollisten 
henkilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä sekä yksityiselämän 
kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa 
sähköisessä viestinnässä koskeviin 
oikeudellisiin puitteisiin, erityisesti 
asetukseen (EU) 2016/67930, direktiiviin 
(EU) 2016/68031 ja direktiiviin 
2002/58/EY32.

__________________ __________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) 
(EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) 
(EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 
jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa eivätkä 
kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionin sisällä syistä, jotka liittyvät 
luonnollisten henkilöiden suojeluun 
henkilötietojen käsittelyssä. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan sama vapaan 
liikkuvuuden periaate unionissa muiden 
kuin henkilötietojen osalta lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai 
kielto on perusteltu turvallisuussyistä.

(10) Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 
jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa eivätkä 
kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta 
unionin sisällä syistä, jotka liittyvät 
luonnollisten henkilöiden suojeluun 
henkilötietojen käsittelyssä. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan sama vapaan 
liikkuvuuden periaate unionissa muiden 
kuin henkilötietojen osalta lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai 
kielto on perusteltu turvallisuussyistä. 
Asetuksessa (EU) 2016/679 ja tässä 
asetuksessa vahvistetaan johdonmukaiset 
säännöt erilaisten tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta. Jos tietokokonaisuudet 
sisältävät sekä henkilötietoja että muita 
kuin henkilötietoja, asetusta (EU) 
2016/679 olisi sovellettava 
tietokokonaisuuksien henkilötietoja 
koskeviin osiin ja tätä asetusta niiden 
muita kuin henkilötietoja koskeviin osiin. 
Jos tietokokonaisuuksissa olevat muut 
kuin henkilötiedot ja henkilötiedot 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa, olisi 
sovellettava tätä asetusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
2016/679 soveltamista. Jos tekniikan 
kehitys, esimerkiksi tekoäly, 
koneoppiminen, esineiden internet ja 
massadata-analyysi, mahdollistavat 
anonymisoitujen tietojen muuttamisen 
henkilötiedoiksi, kyseisiä tietoja 
käsitellään henkilötietoina ja asetusta 
(EU) 2016/679 sovelletaan vastaavasti. 
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Tällä asetuksella ei myöskään velvoiteta 
tallentamaan erilaisia tietoja erikseen 
eikä erottamaan toisistaan 
tietokokonaisuuksissa olevia tietoja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 
vaatimukset muodostavat selkeän esteen 
tietojen tallentamis- tai muiden 
käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa 
ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi 
kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja 
yleisen turvallisuuden perustella, 
sellaisena kuin se määritellään unionin 
lainsäädännössä, erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen 
vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna 
täytäntöön muiden kuin henkilötietojen 
rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva 
periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa 
koskevien nykyisten vaatimusten 
poistaminen ja mahdollistaa 
toiminnallisista syistä useissa paikoissa 
EU:ssa tapahtuva tietojen tallentaminen tai 
muu käsittely ja koska tässä asetuksessa 
säädetään toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan tietojen saatavuus 
säädösperusteista valvontaa varten, 
jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota 
muihin perusteisiin kuin yleiseen 
turvallisuuteen.

(12) Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 
vaatimukset muodostavat selkeän esteen 
tietojen käsittelypalveluiden tarjonnalle 
unionissa ja sisämarkkinoilla. Tämän 
vuoksi ne olisi kiellettävä, elleivät ne ole 
perusteltuja yleistä turvallisuutta 
koskevien pakottavien syiden perusteella, 
sellaisena kuin se määritellään unionin 
lainsäädännössä, erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen 
vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna 
täytäntöön muiden kuin henkilötietojen 
rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva 
periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa 
koskevien nykyisten vaatimusten 
poistaminen ja mahdollistaa 
toiminnallisista syistä useissa paikoissa 
EU:ssa tapahtuva tietojen tallentaminen tai 
muu käsittely ja koska tässä asetuksessa 
säädetään toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan tietojen saatavuus 
säädösperusteista valvontaa varten, 
jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota 
muihin perusteisiin kuin yleiseen 
turvallisuuteen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) SEUT-sopimuksen 52 
artiklassa tarkoitettu ’yleisen 
turvallisuuden’ käsite, sellaisena kuin 
tuomioistuin sen tulkitsee, kattaa sekä 
jäsenvaltion sisäisen että sen ulkoisen 
turvallisuuden. Sillä viitataan 
yhteiskunnan perustavanlaatuista etua 
uhkaavaan todelliseen ja riittävän 
vakavaan vaaraan, kuten valtion elinten 
tai sen julkisten peruspalvelujen 
toimintaan tai väestön eloonjäämiseen 
kohdistuvaan uhkaan, sekä ulkosuhteiden 
tai kansojen rauhanomaisen 
rinnakkaiselon vakavan häiriintymisen 
vaaraan tai sotilaallisiin etuihin 
kohdistuvaan uhkaan. ’Yleistä 
turvallisuutta koskevien pakottavien 
syiden’ käsitteellä viitataan yleiseen 
turvallisuuteen kohdistuvaan erityisen 
vakavaan uhkaan. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
sellaisten tietojen säilytyspaikkaa 
koskevien vaatimusten, jotka ovat 
perusteltuja poikkeustapauksissa yleistä 
turvallisuutta koskevien pakottavien 
syiden vuoksi, olisi sovelluttava 
tavoitellun päämäärän saavuttamiseen, 
eivätkä ne saisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa muiden kuin 
henkilötietojen rajatylittävää vapaata 
liikkuvuutta koskevan periaatteen tehokas 
täytäntöönpano ja estää uusien esteiden 
syntyminen sisämarkkinoiden joustavalle 
toiminnalle, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle kaikista uusista 
säädösesityksistä, joihin sisältyy uusia 
tietojen säilytyspaikkaa koskevia 

(13) Jotta voidaan varmistaa muiden kuin 
henkilötietojen rajatylittävää vapaata 
liikkuvuutta koskevan periaatteen tehokas 
täytäntöönpano ja estää uusien esteiden 
syntyminen sisämarkkinoiden joustavalle 
toiminnalle, jäsenvaltioiden olisi 
tiedotettava komissiolle välittömästi 
kaikista uusista säädösesityksistä, joihin 
sisältyy uusia tietojen säilytyspaikkaa 



PE624.109/ 8

FI

vaatimuksia tai muutetaan nykyisiä 
vaatimuksia. Tällaiset ilmoitukset olisi 
toimitettava ja arvioitava direktiivissä (EU) 
2015/153533 säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

koskevia vaatimuksia tai muutetaan 
nykyisiä vaatimuksia. Tällaiset 
säädösesitykset olisi toimitettava ja 
arvioitava direktiivin (EU) 2015/153533 
mukaisesti.

__________________ __________________
33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 
päivänä syyskuuta 2015, teknisiä 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, 
s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 
päivänä syyskuuta 2015, teknisiä 
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 
koskevia määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, 
s. 1).

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta lisäksi voidaan poistaa 
mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden 
olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana 
tehtävä tietojen säilytyspaikkaa koskevien 
nykyisten kansallisten vaatimusten 
arviointi ja ilmoitettava komissiolle 
perusteluineen mahdolliset tietojen 
säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, 
joiden ne katsovat olevan tämän asetuksen 
mukaisia. Tällaisten ilmoitusten ansioista 
komissio voi arvioida, ovatko mahdolliset 
jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa 
koskevat vaatimukset tämän asetuksen 
mukaisia.

(14) Jotta lisäksi voidaan poistaa 
mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden 
olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana 
tehtävä tietojen säilytyspaikkaa koskevien 
nykyisten kansallisten vaatimusten 
arviointi ja tiedotettava komissiolle 
mahdollisista tietojen säilytyspaikkaa 
koskevista vaatimuksista, joiden ne 
katsovat olevan tämän asetuksen mukaisia, 
ja esitettävä niiden perustelut. Tällaisten 
tiedonantojen ansiosta komissio voi 
arvioida, ovatko mahdolliset jäljelle jääneet 
tietojen säilytyspaikkaa koskevat 
vaatimukset tämän asetuksen mukaisia, ja 
tehdä tarvittaessa päätöksiä, joissa 
jäsenvaltioita kehotetaan muuttamaan 
kyseisiä tietojen säilytyspaikkaa koskevia 
vaatimuksia tai kumoamaan ne.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tietojen 
säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien 
vaatimusten avoimuus luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden, kuten tietojen 
tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden 
tarjoajien ja käyttäjien osalta, 
jäsenvaltioiden olisi julkaistava tiedot 
tällaisista toimenpiteistä yhtenäisessä 
verkkotiedotuspisteessä ja päivitettävä 
niitä säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja 
oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti 
tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa 
koskevista vaatimuksista kaikkialla 
unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle tällaisten verkkopisteiden 
osoitteet. Komission olisi julkaistava 
kyseiset tiedot verkkosivuillaan.

(15) Jotta voidaan varmistaa tietojen 
säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien 
vaatimusten avoimuus luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden, kuten tietojen 
tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden 
tarjoajien ja käyttäjien osalta, 
jäsenvaltioiden olisi julkaistava 
yksityiskohtaisia tietoja tällaisista 
vaatimuksista yhtenäisessä 
verkkotiedotuspisteessä tai annettava 
kyseiset yksityiskohtaiset tiedot toisella 
unionin säädöksellä [kuten yhteisestä 
digitaalisesta palveluväylästä annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o ...] perustetun 
unionin tason tiedotuspisteen kautta. 
Jäsenvaltioiden olisi päivitettävä tietoja 
säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja 
oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti 
tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa 
koskevista vaatimuksista kaikkialla 
unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle tällaisten verkkopisteiden 
osoitteet. Komission olisi julkaistava 
kyseiset tiedot sekä konsolidoitu luettelo 
jäsenvaltioissa voimassa olevista tietojen 
säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista 
verkkosivuillaan. Lisäksi komission olisi 
julkaistava kyseisiä vaatimuksia koskevat 
tiedot virallisilla työkielillään.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 
vaatimukset perustuvat usein rajatylittävää 
tietojen tallentamista tai muuta käsittelyä 
kohtaan tunnetun luottamuksen 
heikkouteen, joka johtuu siitä, että tietojen 
uskotaan olevan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
saavuttamattomissa esimerkiksi valvovan 

(16) Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 
vaatimukset perustuvat usein rajatylittävää 
tietojen käsittelyä kohtaan tunnetun 
luottamuksen heikkouteen, joka johtuu 
siitä, että tietojen uskotaan olevan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saavuttamattomissa 
esimerkiksi valvovan tarkastuksen tai 
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tarkastuksen tai säädösperusteisen 
valvonnan piiriin kuluvia tarkastuksia 
varten. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi selkeästi vahvistettava, että sillä ei ole 
vaikutusta toimivaltaisten viranomaisten 
oikeuksiin pyytää ja saada käyttöönsä 
tietoja unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja että 
toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaantia 
ei voida kieltää sillä perusteella, että tiedot 
on tallennettu tai niitä on muuten käsitelty 
toisessa jäsenvaltiossa.

säädösperusteisen valvonnan piiriin 
kuluvia tarkastuksia varten. Tämän vuoksi 
olisi parannettava tietojen 
isännöintijärjestelmien turvallisuutta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja tässä 
asetuksessa olisi selkeästi vahvistettava, 
että sillä ei ole vaikutusta toimivaltaisten 
viranomaisten oikeuksiin pyytää ja saada 
käyttöönsä tietoja unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja että 
toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaantia 
ei voida kieltää sillä perusteella, että tiedot 
on tallennettu tai niitä on muuten käsitelty 
toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun luonnollinen tai oikeushenkilö, 
jota tietojen tarjoamisvelvoitteet koskevat, 
ei toimi tällaisten velvoitteiden mukaisesti, 
ja sillä edellytyksellä, että toimivaltainen 
viranomainen on käyttänyt kaikki 
soveltuvat keinot saadakseen tiedot 
käyttöönsä, toimivaltaisen viranomaisen 
olisi voitava pyytää apua muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta. Tällaisissa tapauksessa 
viranomaisten olisi käytettävä unionin 
lainsäädännön tai kansainvälisten 
sopimusten erityisiä yhteistyövälineitä 
kunkin tapauksen erityisalan mukaan, 
kuten esimerkiksi poliisiyhteistyön, rikos- 
tai siviilioikeuden tai hallinnollisten 
kysymysten alalla puitepäätöstä 
2006/96034, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2014/41/EU35, 
tietoverkkorikollisuutta koskevaa 
Euroopan neuvoston yleissopimusta36, 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/200137, 
neuvoston direktiiviä 2006/112/EY38 ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 904/201039. 
Jos tällaisia erityisiä yhteistyövälineitä ei 
ole, toimivaltaisten viranomaisten olisi 

(18) Kun luonnollinen tai oikeushenkilö, 
jota tietojen tarjoamisvelvoitteet koskevat, 
ei toimi tällaisten velvoitteiden mukaisesti, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava 
pyytää apua muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällaisissa 
tapauksessa viranomaisten olisi käytettävä 
unionin lainsäädännön tai kansainvälisten 
sopimusten erityisiä yhteistyövälineitä 
kunkin tapauksen erityisalan mukaan, 
kuten esimerkiksi poliisiyhteistyön, rikos- 
tai siviilioikeuden tai hallinnollisten 
kysymysten alalla puitepäätöstä 
2006/96034, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2014/41/EU35, 
tietoverkkorikollisuutta koskevaa 
Euroopan neuvoston yleissopimusta36, 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/200137, 
neuvoston direktiiviä 2006/112/EY38 ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 904/201039. 
Jos tällaisia erityisiä yhteistyövälineitä ei 
ole, toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta ne 
voivat tarjota halutut tiedot saataville 
nimettyjen keskitettyjen yhteyspisteiden 
kautta.
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tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta ne 
voivat tarjota halutut tiedot saataville 
nimettyjen keskitettyjen yhteyspisteiden 
kautta, ellei se olisi pyynnön kohteena 
olevan jäsenvaltion yleisen järjestyksen 
vastaista.

__________________ __________________
34 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, 
tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 
29.12.2006, s. 89).

34 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, 
tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 
29.12.2006, s. 89).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä 
huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta 
eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 
(EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä 
huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta 
eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 
(EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

36 Tietoverkkorikollisuutta koskeva 
Euroopan neuvoston yleissopimus, CETS 
nro 185.

36 Tietoverkkorikollisuutta koskeva 
Euroopan neuvoston yleissopimus, CETS 
nro 185.

37 Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, 
annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä 
yhteistyöstä siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa 
tapahtuvassa todisteiden 
vastaanottamisessa (EYVL L 174, 
27.6.2001, s. 1).

37 Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, 
annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä 
yhteistyöstä siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa 
tapahtuvassa todisteiden 
vastaanottamisessa (EYVL L 174, 
27.6.2001, s. 1).

38 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

38 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

39 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, 
annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, 
hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten 
torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 
(EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

39 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, 
annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, 
hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten 
torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 
(EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta kilpaillusta ympäristöstä 
voidaan hyötyä täysimittaisesti, 
ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä 
tietoon perustuvia valintoja ja verrata 
helposti sisämarkkinoilla tarjottavia 
erilaisia tietojen tallennus- tai muita 
käsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen 
siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat 
sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden 
käsittelypalveluiden tarjoajien ja 
ammattikäyttäjien kokemus ja 
asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden 
innovointipotentiaaliin ja ottaa se 
huomioon, markkinatoimijoiden olisi 
itsesääntelyn avulla ja komission tuella 
määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja 
toimintavaatimukset unionin 
käytännesääntöjen muodossa, joihin voi 
sisältyä mallisopimuslausekkeita. Jos 
tällaisia käytännesääntöjä ei toteuteta ja 
panna tehokkaasti täytäntöön 
kohtuullisessa ajassa, komission olisi 
kuitenkin tarkasteltava tilannetta.

(21) Jotta kilpaillusta ympäristöstä 
voidaan hyötyä täysimittaisesti, 
ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä 
tietoon perustuvia valintoja ja verrata 
helposti sisämarkkinoilla tarjottavia 
erilaisia tietojenkäsittelypalveluita, 
mukaan lukien tietojen siirtämistä 
sopimuksen päättyessä koskevat 
sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden 
käsittelypalveluiden tarjoajien ja 
ammattikäyttäjien kokemus ja 
asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden 
innovointipotentiaaliin ja ottaa se 
huomioon, markkinatoimijoiden olisi 
itsesääntelyn avulla ja komission tuella ja 
seurannassa määriteltävä yksityiskohtaiset 
tieto- ja toimintavaatimukset unionin 
käytännesääntöjen muodossa, joihin voi 
sisältyä mallisopimuslausekkeita. 
Käytännesääntöjen olisi oltava 
ymmärrettävät, ja niissä olisi tehtävä 
selväksi, että riippuvuussuhteen 
muodostaminen tarjoajaan ei ole 
hyväksyttävä liiketoimintakäytäntö, niissä 
olisi tarjottava luottamusta lisääviä 
tekniikoita ja ne olisi päivitettävä 
säännöllisesti tekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Komission olisi 
varmistettava, että koko prosessin ajan 
kuullaan kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä, myös pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä ja startup-yrityksiä. Komission 
olisi arvioitava tällaisten 
käytännesääntöjen laatimista ja 
täytäntöönpanon tehokkuutta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Komission olisi tarkasteltava tätä 
asetusta säännöllisin väliajoin uudelleen 
erityisesti tekniikan ja markkinoiden 

(28) Komission olisi esitettävä kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
erityisesti tekniikan ja markkinoiden 
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kehitykseen perustuvien muutostarpeiden 
selvittämiseksi.

kehitykseen, kuten tekoälyyn, 
koneoppimiseen, esineiden internetiin ja 
massadata-analyysiin, perustuvien 
muutostarpeiden selvittämiseksi. 
Kertomuksessa olisi arvioitava erityisesti 
kokemuksia, joita on saatu tämän 
asetuksen soveltamisesta erilaisia tietoja 
sisältäviin tietokokonaisuuksiin, jotta 
voidaan varmistaa hyvät edellytykset 
innovoinnille, ja siinä olisi arvioitava 
yleistä turvallisuutta koskevan 
poikkeuksen täytäntöönpanoa. Ennen 
kuin asetuksen muita sääntöjä 
sovelletaan, komission olisi myös 
julkaistava ohjeet siitä, miten asetusta 
sovelletaan erilaisia tietoja sisältäviin 
tietokokonaisuuksiin, jotta yritykset, myös 
pk-yritykset, ymmärtäisivät paremmin 
tämän asetuksen ja asetuksen (EU) 
2016/679 välisen vuorovaikutuksen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen 
muiden sähköisten tietojen kuin 
henkilötietojen tallentamiseen tai muuhun 
käsittelyyn unionissa,

1. Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen 
muiden sähköisten tietojen kuin 
henkilötietojen käsittelyyn unionissa,

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

Erilaisia tietoja sisältävien 
tietokokonaisuuksien osalta tätä asetusta 
sovelletaan muita kuin henkilötietoja 
koskevaan kokonaisuuden osaan. Jos 
tietokokonaisuuksissa olevat henkilötiedot 
ja muut kuin henkilötiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, sovelletaan 
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tätä asetusta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 
soveltamista.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’erilaisia tietoja sisältävällä 
tietokokonaisuudella’ henkilötiedoista ja 
muista kuin henkilötiedoista muodostuvia 
tietokokonaisuuksia;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’tietojen tallentamisella’ mitä 
tahansa tietojen tallentamista sähköisessä 
muodossa;

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ’käsittelyllä’ toimintoa tai 
toimintoja, joita kohdistetaan sähköisessä 
muodossa oleviin tietoihin tai 
tietokokonaisuuksiin joko automaattista 
tietojenkäsittelyä käyttäen tai muutoin, 
kuten tietojen keräämistä, tallentamista, 
järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, 
muokkaamista tai muuttamista, hakua, 
kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista 
siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne 
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muutoin saataville, tietojen 
yhteensovittamista tai yhdistämistä, 
rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’palveluntarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 
tietojen tallentamista tai muita 
käsittelypalveluja;

4. ’palveluntarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 
tietojen käsittelypalveluja;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla 
vaatimuksella’ jäsenvaltioiden laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä säädettyä velvoitetta, kieltoa, 
rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka 
mukaan tietojen tallentamisen tai muun 
käsittelyn on tapahduttava tietyn 
jäsenvaltion alueella tai joka estää tietojen 
tallentamisen tai muun käsittelyn muussa 
jäsenvaltiossa;

5. ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla 
vaatimuksella’ jäsenvaltioiden ja niiden 
valvonnassa olevien elinten, myös 
julkisiin hankintoihin liittyvien elinten, 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä säädettyä tai hallinnollisista 
käytännöistä johtuvaa velvoitetta, kieltoa, 
rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka 
mukaan tietojen käsittelyn on tapahduttava 
tietyn jäsenvaltion alueella tai joka estää 
tietojen käsittelyn muussa jäsenvaltiossa;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on 
valtuudet saada virallisten tehtäviensä 
hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön 

6. ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltion viranomaista, jolla on 
valtuudet saada virallisten tehtäviensä 
hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön 
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tai oikeushenkilön tallentamiin ja 
käsittelemiin tietoihin kansallisen tai 
unionin lainsäädännön mukaisesti;

tai oikeushenkilön käsittelemiin tietoihin 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka käyttää tai pyytää 
tietojen tallentamista tai muuta 
käsittelypalvelua;

7. ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, myös julkisyhteisöä, joka 
käyttää tai pyytää tietojen 
käsittelypalvelua;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’ammattimaisella käyttäjällä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
mukaan lukien julkisyhteisöt ja 
julkisoikeudelliset laitokset, joka käyttää 
tai pyytää tietojen tallentamista tai muuta 
käsittelypalvelua tarkoituksiin, jotka 
liittyvät sen elinkeino-, liike- tai 
ammattitoimintaan tai tehtävään.

8. ’ammattimaisella käyttäjällä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
mukaan lukien julkisyhteisöt ja 
julkisoikeudelliset laitokset, joka käyttää 
tai pyytää tietojen käsittelypalvelua 
tarkoituksiin, jotka liittyvät sen elinkeino-, 
liike- tai ammattitoimintaan tai tehtävään.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tietojen tallentamisen tai muun 
käsittelyn paikkaa unionissa ei saa rajata 
tietyn jäsenvaltion alueelle, ja tietojen 
tallentamista tai muuta käsittelyä muiden 
jäsenvaltioiden alueella ei saa kieltää tai 
rajoittaa, paitsi jos se on perusteltua 
yleisen turvallisuuden kannalta.

1. Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 
vaatimukset on kiellettävä, elleivät ne 
poikkeustapauksissa ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ole 
perusteltuja yleistä turvallisuutta 
koskevista pakottavista syistä.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista säädösesityksistä, 
joilla otetaan käyttöön uusi tietojen 
säilytyspaikkaa koskeva vaatimus tai 
tehdään muutoksia voimassa olevaan 
tietojen säilytyspaikkaa koskevaan 
vaatimukseen, noudattaen niissä 
säännöksissä vahvistettuja menettelyjä, 
joilla direktiivi (EU) 2015/1535 saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle välittömästi kaikista 
säädösesityksistä, joilla otetaan käyttöön 
uusi tietojen säilytyspaikkaa koskeva 
vaatimus tai tehdään muutoksia voimassa 
olevaan tietojen säilytyspaikkaa koskevaan 
vaatimukseen, noudattaen direktiivin (EU) 
2015/1535 5, 6 ja 7 artiklassa 
vahvistettuja menettelyjä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen soveltamisen 
alkamisesta varmistettava, että kaikki 1 
kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa 
koskevat vaatimukset kumotaan. Jos 
jäsenvaltio katsoo, että tietojen 
säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 
kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä 
voimassa, sen on ilmoitettava kyseinen 
toimenpide komissiolle ja perustelut sen 
voimassa pitämiselle.

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään ... [12 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] varmistettava, että 
kaikki 1 kohdan vastaiset tietojen 
säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset on 
kumottu. Jos jäsenvaltio katsoo 
viimeistään ... [12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä], 
että tietojen säilytyspaikkaa koskeva 
vaatimus on 1 kohdan mukainen ja voi näin 
ollen pysyä voimassa, sen on tiedotettava 
kyseisestä toimenpiteestä komissiolle ja 
esitettävä perustelut sen voimassa 
pitämiselle.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio tutkii kolmen kuukauden 
kuluessa tällaisen tiedonannon 
vastaanottamisesta, onko toimenpide 1 
kohdan mukainen, ja tarvittaessa tekee 
päätöksen, jossa se pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota muuttamaan toimenpidettä 
tai kumoamaan sen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta SEUT-sopimuksen 258 
artiklan soveltamista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista alueellaan 
sovellettavista tietojen säilytyspaikkaa 
koskevista vaatimuksista julkisesti 
saataville verkossa keskitetyn tietopisteen 
kautta ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista alueellaan 
sovellettavista tietojen säilytyspaikkaa 
koskevista vaatimuksista julkisesti 
saataville verkossa keskitetyn tietopisteen 
tai toisella unionin säädöksellä perustetun 
unionin tason tiedotuspisteen, kun 
sellainen on käytettävissä, kautta, ja 
pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun 
keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio 
julkaisee verkkosivustollaan linkit näihin 
tietopisteisiin.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun 
keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio 
julkaisee verkkosivustollaan linkit näihin 
tietopisteisiin sekä säännöllisesti 
päivitettävän konsolidoidun luettelon 
kaikista 4 kohdassa tarkoitetuista tietojen 
säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista, 
mukaan lukien tiedot kyseisistä 
vaatimuksista sen virallisilla työkielillä. 
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimivaltainen viranomainen on 
käyttänyt kaikki sovellettavissa olevat 
keinot saada pääsy tietoihin, se voi pyytää 
apua toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta noudattaen 7 artiklassa 
säädettyä menettelyä, ja pyynnön 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava apu 7 artiklan 
säädettyä menettelyä noudattaen, paitsi jos 
se olisi vastoin yleistä järjestystä pyynnön 
vastaanottaneessa jäsenvaltiossa.

2. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
saa pääsyä tietoihin otettuaan yhteyttä 
tietojenkäsittelypalvelun käyttäjään ja jos 
unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten sopimusten nojalla ei ole 
erityistä yhteistyömekanismia tietojen 
vaihtamiseksi eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kesken, 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
apua toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta noudattaen 7 artiklassa 
säädettyä menettelyä. Pyynnön 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava apu kyseistä 
menettelyä noudattaen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos avunpyyntö edellyttää pyynnön 
vastaanottaneen viranomaisen pääsyä 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
tiloihin, mukaan lukien 
tiedontallennusvälineet tai muut 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot, tietoihin 
pääsyssä on noudatettava unionin tai 
jäsenvaltion prosessioikeutta.

3. Jos avunpyyntö edellyttää pyynnön 
vastaanottaneen viranomaisen pääsyä 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
tiloihin, mukaan lukien 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot, tietoihin 
pääsyssä on noudatettava unionin oikeutta 
tai sen jäsenvaltion prosessioikeutta, jossa 
tilat tai laitteet sijaitsevat.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 
vain, jos tietojen vaihtamiseksi eri 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä ei ole olemassa 
erityistä unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten sopimusten mukaista 
yhteistyömekanismia.

Poistetaan.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio edesauttaa ja helpottaa 
itsesääntelyyn perustuvien 
käytännesääntöjen kehittämistä unionin 
tasolla, jotta voidaan määritellä 
suuntaviivat parhaille käytännöille 
helpottaa palveluntarjoajien vaihtamista 
ja varmistaa, että palveluntarjoajat 
antavat ammattimaisille käyttäjille 
seuraavista kysymyksistä riittävän 
yksityiskohtaiset, selkeät ja avoimet tiedot 
ennen sopimuksen tekemistä tietojen 
tallentamisesta ja käsittelystä:

1. Jotta voidaan edistää 
kilpailukykyistä datavetoista taloutta, 
komissio edesauttaa ja helpottaa sellaisten 
itsesääntelyyn perustuvien 
käytännesääntöjen laatimista unionin 
tasolla, jotka perustuvat avoimuutta 
koskevaan periaatteeseen ja joissa 
määritetään muun muassa seuraavat 
kysymykset kattavat suuntaviivat:

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) parhaat käytännöt, jotka koskevat 
palveluntarjoajan vaihtamisen tai tietojen 
siirtämisen helpottamista jäsennellyssä, 
yleisesti käytetyssä, yhteentoimivassa ja 
koneellisesti luettavassa muodossa, 
tarvittaessa tai tietoja vastaanottavan 
palveluntarjoajan pyynnöstä myös 
avoimen standardin mukaiset tietomuodot 
mukaan luettuina;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) prosessit, tekniset vaatimukset, 
määräajat ja maksut, joita sovelletaan, jos 
ammattimainen käyttäjä haluaa siirtyä 
käyttämään toista palveluntarjoajaa tai 
siirtää tietoja takaisin omiin tietoteknisiin 
järjestelmiinsä, mukaan lukien 
varmuuskopiointimenettelyt ja -paikka, 
käytettävissä olevat tietojen 
tallennusmuodot ja -välineet, vaadittu IT-
kokoonpano ja kaistan vähimmäisleveys; 
siirtämisprosessin käynnistämiseen 
tarvittava aika sekä aika, jonka kuluessa 
tiedot ovat siirrettävissä; ja takeet pääsystä 
tietoihin palveluntarjoajan konkurssin 
tapauksessa; sekä

a) vähimmäistietovaatimukset, joilla 
varmistetaan, että ammattimaiset käyttäjät 
saavat ennen tietojen tallentamista ja 
käsittelyä koskevan sopimuksen tekemistä 
riittävän yksityiskohtaiset, selkeät ja 
avoimet tiedot prosesseista, teknisistä 
vaatimuksista, määräajoista ja maksuista, 
joita sovelletaan, jos ammattimainen 
käyttäjä haluaa siirtyä käyttämään toista 
palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja 
takaisin omiin tietoteknisiin 
järjestelmiinsä, ja takeet pääsystä tietoihin 
palveluntarjoajan konkurssin tapauksessa.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toiminnalliset vaatimukset 
palveluntarjoajan vaihtamisesta tai 
tietojen siirtämisestä jäsennellyssä, 
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 
luettavassa muodossa siten, että 
käyttäjällä on riittävästi aikaa vaihtaa 
palveluntarjoajaa tai siirtää tiedot.

Poistetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa, että 1 kohdassa 
tarkoitetut käytännesäännöt laaditaan 
tiiviissä yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten sekä 
startup-yritysten järjestöjen, käyttäjien ja 
pilvipalvelujen tarjoajien kanssa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kannustaa palveluntarjoajia 
panemaan 1 kohdassa tarkoitetut 
käytännesäännöt tehokkaasti täytäntöön 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamisen alkamisesta.

2. Komissio kannustaa palveluntarjoajia 
saattamaan 1 kohdassa tarkoitettujen 
käytännesääntöjen laatimisen päätökseen 
viimeistään ... [12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen julkaisupäivästä] ja 
panemaan ne tehokkaasti täytäntöön 
viimeistään ... [24 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen julkaisupäivästä].

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi kyseisten 
käytännesääntöjen kehittämistä ja 
tehokasta täytäntöönpanoa sekä 
palveluntarjoajien tehokasta tiedottamista 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen soveltamisen 
alkamisesta.

Poistetaan.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Keskitettyjen yhteyspisteiden on 
annettava käyttäjille yleisiä tietoja tästä 
asetuksesta, erityisesti 6 artiklassa 
tarkoitettujen käytännesääntöjen 
laatimisesta.

Perustelu

Sen lisäksi, että keskitettyjen yhteyspisteiden taitotietoa voidaan käyttää jäsenvaltioita ja 
unionia yhdistävänä tekijänä, sitä voidaan käyttää myös yhteytenä myös instituutioiden ja 
käyttäjien välillä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen viimeistään [5 vuoden kuluttua 
10 artiklan 2 kohdassa mainitusta 
päivämäärästä] ja esittää Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana 
tehdyistä havainnoista.

1. Komissio toimittaa viimeistään 
[3 vuoden ja 6 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen julkaisupäivästä] Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen, 
jossa se arvioi tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa erityisesti seuraavien 
seikkojen osalta:
a) tämän asetuksen soveltaminen 
erilaisia tietoja sisältäviin 
tietokokonaisuuksiin erityisesti 
markkinoiden ja tekniikan kehityksen 
perusteella, sillä tämä saattaa laajentaa 
tietojen anonymisoinnin poistamista 
koskevia mahdollisuuksia;
b) 4 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa erityisesti yleistä 
turvallisuutta koskevan poikkeuksen 
osalta; sekä
c) 6 artiklassa tarkoitettujen 
käytännesääntöjen laatiminen ja tehokas 
täytäntöönpano sekä palveluntarjoajien 
toimittamat tiedot.



PE624.109/ 24

FI

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkaisee viimeistään ... 
[6 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
julkaisupäivästä] suuntaviivat tämän 
asetuksen ja asetuksen (EU) 2016/679 
välisestä vuorovaikutuksesta erilaisia 
tietoja sisältävien tietokokonaisuuksien 
osalta.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kuuden 
kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

2. Tätä asetusta sovelletaan kuuden 
kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Asetuksen 9 artiklan 2 a kohtaa 
sovelletaan kuitenkin ...[tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraava päivä] alkaen.


