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12.12.2018 B8-0561/1 

Tarkistus  1 

Michał Boni 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon komission 

todenneen, että täydentävät säännöt 

olisivat oikeudellisesti sitovia kaikille 

henkilötietoja käsitteleville yrityksille, 

jotka saavat EU:sta tietosuojan tason 

riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella 

siirrettyjä henkilötietoja ja joiden on siksi 

noudatettava kyseisiä sääntöjä ja niihin 

liittyviä oikeuksia ja velvoitteita, ja että 

sekä henkilötietojen suojasta vastaava 

komitea että Japanin tuomioistuimet voivat 

panna ne täytäntöön; ottaa huomioon, että 

jotkut japanilaiset asiantuntijat asettavat 

täydentävien sääntöjen sitovuuden 

kyseenalaiseksi; 

M. ottaa huomioon, että täydentävät 

säännöt olisivat oikeudellisesti sitovia 

kaikille henkilötietoja käsitteleville 

yrityksille, jotka saavat EU:sta tietosuojan 

tason riittävyyttä koskevan päätöksen 

perusteella siirrettyjä henkilötietoja ja 

joiden on siksi noudatettava kyseisiä 

sääntöjä ja niihin liittyviä oikeuksia ja 

velvoitteita, ja että sekä henkilötietojen 

suojasta vastaava komitea että Japanin 

tuomioistuimet voivat panna ne täytäntöön; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Tarkistus  2 

Michał Boni 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa, että tietosuojan tason 

riittävyyttä koskevan toteamuksen 

aineellista soveltamisalaa ei ole riittävästi 

määritelty 

täytäntöönpanopäätösehdotuksen 1 

artiklassa, koska henkilötietojen suojasta 

annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle 

on jätetty useita yritys- ja 

tiedonkäsittelytoiminnan luokkia; kehottaa 

komissiota antamaan lisää 

yksityiskohtaisia selvityksiä tällaisten 

poissulkemisten vaikutuksesta Japaniin 

siirrettyihin EU:n henkilötietoihin ja 

ilmoittamaan selkeästi 

täytäntöönpanopäätösehdotuksen 1 

artiklassa, mitkä EU:n henkilötietojen 

siirrot kuuluvat tietosuojan riittävyyttä 

koskevan päätöksen piiriin, sekä 

ilmoittamaan, että manuaalisesti 

käsiteltävien henkilötietojen siirrossa 

kyseisten tietojenkäsittelytoimien olisi 

kuuluttava päätöksen piiriin, jos niitä 

käsitellään sen jälkeen Japanissa 

sähköisesti; 

7. toteaa, että yritys- ja 

tiedonkäsittelytoiminnan luokat, jotka 

eivät kuulu henkilötietojen suojaa 

koskevan lain aineellisen soveltamisalan 
piiriin, on yksiselitteisesti jätetty 

tietosuojan tason riittävyyttä koskevan 

toteamuksen soveltamisalan ulkopuolelle; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Tarkistus  3 

Michał Boni 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. panee huolestuneena merkille, että 

automaattisen päätöksenteon ja 

profiloinnin osalta lakiin henkilötietojen 

suojasta tai henkilötietojen suojasta 

vastaavan komitean suuntaviivoihin ei 

sisälly oikeudellisia säännöksiä, toisin kuin 

EU:n lainsäädäntöön, ja että tästä asiasta 

on ainoastaan tiettyjä alakohtaisia sääntöjä, 

jotka eivät muodosta kattavaa oikeudellista 

kehystä, joka antaisi konkreettisen ja 

vahvan suojan automatisoitua 

päätöksentekoa ja profilointia vastaan; 

kehottaa komissiota osoittamaan, miten 

tätä käsitellään Japanin 

tietosuojakehyksessä siten, että 

varmistetaan vastaava suojelun taso; 

katsoo, että tämä on erityisen tärkeää, 

kun otetaan huomioon äskettäiset 

Facebook / Cambridge Analytica 

-profilointitapaukset; 

17. panee huolestuneena merkille, että 

automaattisen päätöksenteon ja 

profiloinnin osalta lakiin henkilötietojen 

suojasta tai henkilötietojen suojasta 

vastaavan komitean suuntaviivoihin ei 

sisälly oikeudellisia säännöksiä, toisin kuin 

EU:n lainsäädäntöön, ja että tästä asiasta 

on ainoastaan tiettyjä alakohtaisia sääntöjä, 

jotka eivät muodosta kattavaa oikeudellista 

kehystä, joka antaisi konkreettisen ja 

vahvan suojan automatisoitua 

päätöksentekoa ja profilointia vastaan; 

muistuttaa kuitenkin, että nämä 

alakohtaiset säännöt koskevat aloja, kuten 

rahoitusala, joilla tällaiset 

tiedonkäsittelyn tyypit ovat 

merkityksellisimpiä kansainvälisten 

siirtojen yhteydessä; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Tarkistus  4 

Michał Boni 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. katsoo, että tietojen 

edelleensiirtämisen osalta – olkoonkin, että 

henkilötietojen suojasta annetun lain ja 

täydentävien sääntöjen yhdistelmällä 

varmistettaisiin suojelun taso, joka on 

korkeampi kuin APEC CBPR 

-järjestelmässä – täydentävissä säännöissä 

esitetystä ratkaisusta, jossa edellytetään 

EU:n rekisteröidyiltä ennakkosuostumusta 

tietojen edelleensiirtämiseen kolmannelle 

osapuolelle ulkomailla, puuttuvat tietyt 

olennaiset tekijät, joiden avulla 

rekisteröidyt voisivat ilmoittaa 

suostumuksensa, koska siinä ei 

nimenomaisesti määritellä, mitä 

tarkoitetaan ilmaisulla ”tiedot siirtoon 

liittyvistä olosuhteista, jotka [rekisteröity] 

tarvitsee voidakseen päättää 

suostumuksestaan”, yleisen tietosuoja-

asetuksen 13 artiklan mukaisesti, kuten 

edelleensiirtämisen määräpaikkana oleva 

kolmas maa; panee merkille, että 

täytäntöönpanopäätösehdotuksessa ei 

myöskään selitetä rekisteröidylle 

aiheutuvia seurauksia, jos hän antaa tai 

epää suostumuksensa henkilötietojensa 

edelleensiirtämiseen; 

19. kehottaa komissiota selvittämään 

tietojen edelleensiirtämisen osalta 

puuttuuko täydentävissä säännöissä 

esitetystä ratkaisusta, jossa edellytetään 

EU:n rekisteröidyiltä ennakkosuostumusta 

tietojen edelleensiirtämiseen kolmannelle 

osapuolelle ulkomailla, tiettyjä olennaisia 

tekijöitä, joiden avulla rekisteröidyt 

voisivat ilmoittaa suostumuksensa, koska 

siinä ei nimenomaisesti määritellä, mitä 

tarkoitetaan ilmaisulla ”tiedot siirtoon 

liittyvistä olosuhteista, jotka [rekisteröity] 

tarvitsee voidakseen päättää 

suostumuksestaan”, yleisen tietosuoja-

asetuksen 13 artiklan mukaisesti, kuten 

edelleensiirtämisen määräpaikkana oleva 

kolmas maa; kehottaa komissiota lisäksi 

täsmentämään rekisteröidylle aiheutuvat 

seuraukset, jos hän antaa tai epää 

suostumuksensa henkilötietojensa 

edelleensiirtämiseen; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Tarkistus  5 

Michał Boni 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. toteaa, että hallintoelimien hallussa 

olevien henkilötietojen suojaa koskevan 

Japanin lain mukaan yrittäjät voivat myös 

toimittaa tietoja lainvalvontaviranomaisille 

”vapaaehtoisuuden pohjalta”; huomauttaa, 

että tästä ei säädetä yleisessä tietosuoja-

asetuksessa tai poliisidirektiivissä ja on 

huolissaan siitä, että se ei ehkä täytä 

vaatimusta vastata ”olennaisilta osin” 

yleistä tietosuoja-asetusta; 

23. toteaa, että hallintoelimien hallussa 

olevien henkilötietojen suojaa koskevan 

Japanin lain mukaan yrittäjät voivat myös 

toimittaa tietoja lainvalvontaviranomaisille 

”vapaaehtoisuuden pohjalta”; huomauttaa, 

että tästä ei säädetä yleisessä tietosuoja-

asetuksessa tai poliisidirektiivissä ja 

kehottaa komissiota arvioimaan, täyttääkö 

tämä vaatimuksen vastata ”olennaisilta 

osin” yleistä tietosuoja-asetusta; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Tarkistus  6 

Michał Boni 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. on tietoinen uutisista, jotka 

koskevat Japanin signaalitiedustelua 

(DFS), jonka noin 1 700 työntekijää 

salakuuntelevat ja vakoilevat kellon ympäri 

puheluja ja sähköposti- ja muita viestejä 

ainakin kuudessa valvontakeskuksessa1; on 

huolestunut siitä, että tätä summittaista 

massavalvontaa ei edes mainita 

ehdotuksessa täytäntöönpanopäätökseksi; 

kehottaa komissiota antamaan lisätietoja 

Japanin massavalvonnasta; on vakavasti 

huolissaan siitä, että tämä joukkovalvonta 

ei täytä Euroopan unionin 

tuomioistuimen asiassa Schrems 

antamassa tuomiossa (asia C-362/14) 

vahvistamia kriteerejä; 

24. on tietoinen uutisista, jotka 

koskevat Japanin signaalitiedustelua 

(DFS), jonka noin 1 700 työntekijää 

salakuuntelevat ja vakoilevat kellon ympäri 

puheluja ja sähköposti- ja muita viestejä 

ainakin kuudessa valvontakeskuksessa1 ja 

joka on Japanin puolustusvoimien 

tiedusteluelin, jonka päätehtävänä on 

seurata muun muassa vihamielisten 

sotilasvoimien radio- ja 

satelliittiviestintää; on huolestunut siitä, 

että tätä summittaista massavalvontaa ei 

edes mainita ehdotuksessa 

täytäntöönpanopäätökseksi; kehottaa 

komissiota antamaan lisätietoja Japanin 

massavalvonnasta; panee kuitenkin 

merkille, että Japanin hallitus on sulkenut 

pois mahdollisuuden, että henkilötietoja, 

joita liiketoiminnan harjoittaja käsittelee 

siirron jälkeen, voidaan kerätä 

massoittain ja summittain tai että niihin 

voidaan päästä käsiksi; 

__________ ___________ 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency’, The Intercept, 19. 

toukokuuta 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency’, The Intercept, 19 May 

2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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