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22.3.2021 B9-0211/11

Tarkistus 11
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa tietosuojaviranomaisia ja 
komissiota arvioimaan järjestelmällisesti, 
sovelletaanko tietosuojasääntöjä 
käytännössä kolmansissa maissa unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

34. kehottaa tietosuojaviranomaisia ja 
komissiota arvioimaan järjestelmällisesti, 
sovelletaanko tietosuojasääntöjä 
käytännössä kolmansissa maissa unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti; huomauttaa, että tietyt 
yritykset hyödyntävät eräiden kolmansien 
maiden alemman tasoista tietosuojaa 
siihen, että ne kouluttavat tekoälyään tai 
testaavat uusia datavetoisia 
liiketoimintamallejaan ilman mitään 
rajoituksia, ottaakseen teknisiä 
edistysaskeleita ja saadakseen lopulta 
markkinaosuuksia Euroopassa;
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22.3.2021 B9-0211/12

Tarkistus 12
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota julkaisemaan 
ilman aiheetonta viivytystä vuoden 1995 
direktiivin nojalla tehtyjen tietosuojan 
riittävyyttä koskevien päätösten 
uudelleentarkastelun; korostaa, että 
tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen 
puuttuessa mallisopimuslausekkeet ovat 
laajimmin käytetty väline kansainvälisissä 
tiedonsiirroissa; huomauttaa, että unionin 
tuomioistuin vahvisti 
mallisopimuslausekkeita koskevan 
päätöksen 2010/87/EU7 pätevyyden 
samalla, kun se velvoitti tekemään 
arvioinnin kolmanteen maahan siirrettyjä 
tietoja koskevan suojan tasosta ja kyseisen 
kolmannen maan oikeusjärjestelmän asiaan 
liittyvistä näkökohdista, kun on kyse 
viranomaisten pääsystä siirrettyihin 
henkilötietoihin; kehottaa komissiota 
nopeuttamaan kansainvälisiin 
tiedonsiirtoihin sovellettavia 
nykyaikaistettuja mallisopimuslausekkeita 
koskevaa työtään, jotta varmistetaan pk-
yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset 
kansainvälisellä tasolla; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että komissio on 
julkaissut mallisopimuslausekkeiden 
luonnoksen, sekä tavoitteeseen tehdä 
mallisopimuslausekkeista 
käyttäjäystävällisempiä ja puuttua 
nykyisissä vaatimuksissa havaittuihin 

35. kehottaa komissiota julkaisemaan 
ilman aiheetonta viivytystä vuoden 1995 
direktiivin nojalla tehtyjen tietosuojan 
riittävyyttä koskevien päätösten 
uudelleentarkastelun; korostaa, että 
tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen 
puuttuessa mallisopimuslausekkeet ovat 
laajimmin käytetty väline kansainvälisissä 
tiedonsiirroissa; huomauttaa, että unionin 
tuomioistuin vahvisti 
mallisopimuslausekkeita koskevan 
päätöksen 2010/87/EU7 pätevyyden 
samalla, kun se velvoitti tekemään 
arvioinnin kolmanteen maahan siirrettyjä 
tietoja koskevan suojan tasosta ja kyseisen 
kolmannen maan oikeusjärjestelmän asiaan 
liittyvistä näkökohdista, kun on kyse 
viranomaisten pääsystä siirrettyihin 
henkilötietoihin; kehottaa komissiota 
nopeuttamaan kansainvälisiin 
tiedonsiirtoihin sovellettavia 
nykyaikaistettuja mallisopimuslausekkeita 
koskevaa työtään, jotta varmistetaan pk-
yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset 
kansainvälisellä tasolla; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että komissio on 
julkaissut mallisopimuslausekkeiden 
luonnoksen, sekä tavoitteeseen tehdä 
mallisopimuslausekkeista 
käyttäjäystävällisempiä ja puuttua 
nykyisissä vaatimuksissa havaittuihin 
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puutteisiin;

______________
7 Komission päätös, annettu 5. helmikuuta 
2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY mukaisista 
mallisopimuslausekkeista henkilötietojen 
siirtoa varten kolmansiin maihin 
sijoittautuneille henkilötietojen 
käsittelijöille, sellaisena kuin se on 
muutettuna 16. joulukuuta 2016 annetulla 
komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 
2016/2297 (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 
100).

puutteisiin; varoittaa, että luonnos 
tietosuojaneuvoston suuntaviivoiksi ei ole 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
riskiperusteisen lähestymistavan eikä 
unionin tuomioistuimen tuomion 
mukainen, ja korostaa, että vaatimusta 
kaikkien tietojen salaamisesta ennen 
niiden siirtämistä EU:n ulkopuolelle ei 
ole käytännössä mahdollista toteuttaa;
______________
7 Komission päätös, annettu 5. helmikuuta 
2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY mukaisista 
mallisopimuslausekkeista henkilötietojen 
siirtoa varten kolmansiin maihin 
sijoittautuneille henkilötietojen 
käsittelijöille, sellaisena kuin se on 
muutettuna 16. joulukuuta 2016 annetulla 
komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 
2016/2297 (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 
100).
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22.3.2021 B9-0211/13

Tarkistus 13
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. palauttaa mieliin 
tietosuojaneuvoston suuntaviivat 01/2019 
asetuksen 2016/679 mukaisista 
käytännesäännöistä ja valvontaelimistä; 
myöntää, että tätä välinettä ei nykyisin 
hyödynnetä tarpeeksi, vaikka sen avulla 
voidaankin varmistaa yleisen tietosuoja-
asetuksen noudattaminen silloin, kun sitä 
käytetään yhdessä kolmannen maan 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän sitovien ja 
täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten 
kanssa asianmukaisten suojatoimien 
soveltamiseksi; korostaa tämän välineen 
tarjoamia mahdollisuuksia parannettaessa 
pk-yrityksille annettavaa tukea ja 
lisättäessä oikeusvarmuutta kansainvälisten 
tiedonsiirtojen yhteydessä eri aloilla;

36. muistuttaa, että myös yritystä 
koskevat sitovat säännöt ja 
sertifiointimekanismit yhdessä kolmannen 
maan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän sitovien ja 
täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten 
kanssa asianmukaisten suojatoimien 
soveltamiseksi samoin kuin 
käytännesäännöt mahdollistavat 
kansainväliset tiedonsiirrot siten, että 
samalla varmistetaan yleisen tietosuoja-
asetuksen sääntöjen noudattaminen; 
palauttaa mieliin tietosuojaneuvoston 
suuntaviivat 01/2019 asetuksen 2016/679 
mukaisista käytännesäännöistä ja 
valvontaelimistä; myöntää, että tätä 
välinettä ei nykyisin hyödynnetä tarpeeksi, 
vaikka sen avulla voidaankin varmistaa 
yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen 
silloin, kun sitä käytetään yhdessä 
kolmannen maan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän sitovien ja 
täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten 
kanssa asianmukaisten suojatoimien 
soveltamiseksi; korostaa tämän välineen 
tarjoamia mahdollisuuksia parannettaessa 
pk-yrityksille annettavaa tukea ja 
lisättäessä oikeusvarmuutta kansainvälisten 
tiedonsiirtojen yhteydessä eri aloilla; 
korostaa, että yritystä koskevien sitovien 
sääntöjen laatimista ja täytäntöönpanoa 
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koskeva tavoite, sellaisena kuin se 
määritellään tietosuojatyöryhmän asiaa 
koskevassa työasiakirjassa, on liian tiukka 
ja liian suppea digitaalisiin asioihin;
______________________
1 a ”Working Document Setting Forth a 
Co-Operation Procedure for the approval 
of ‘Binding Corporate Rules’ for 
controllers and processors under the 
GDPR”, jonka 29 artiklan mukainen 
tietosuojatyöryhmä hyväksyi 11. 
huhtikuuta 2018.
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