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LYHYET PERUSTELUT

Aitojen ja innovatiivisten datan sisämarkkinoiden luominen EU:n datatalouden ja 
kilpailukyvyn selkärankana on ratkaisevan tärkeää. EU:n on toteutettava tältä osin päättäväisiä 
toimia vahvistaakseen Euroopan digitaalista riippumattomuutta, varmistaakseen paremman 
pääsyn kaupalliseen ja muuhun kuin kaupalliseen dataan sekä parantaakseen kuluttajien 
oikeuksia ja oman datansa hallintaa ja valvontaa. On tärkeää parantaa datan monialaista 
yhteentoimivuutta ja siirrettävyyttä olemassa olevien standardien pohjalta sekä varmistaa 
luottamus digitaalisiin palveluihin ja älytuotteisiin, jotta eurooppalaiset yritykset ja unionin 
kansalaiset voivat kehittää innovatiivisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja tuotteita ja hyötyä 
niistä. 

Valmistelija suhtautuu näin ollen myönteisesti komission ehdotukseen datahallintosäädöksestä 
ratkaisevana virstanpylväänä, jolla vahvistetaan datan vaihtoa unionissa yritysten ja kuluttajien 
hyödyksi. 

Tiettyjen julkisen sektorin datan luokkien uudelleenkäytön osalta (II luku) valmistelija 
ehdottaa, että keskitetty tietopiste yhdistetään yhteiseen digitaaliseen palveluväylään ja 
verkossa tarjotaan julkinen rekisteri kansallisista keskitetyistä tietopisteistä sekä tietoja 
uudelleenkäytön sallimista koskevista edellytyksistä ja sen pyyntömenettelystä. Lisäksi hän 
ehdottaa ylimääräisiä suojatoimenpiteitä datan uudelleenkäytölle unionin ulkopuolella, 
kuten laillisen edustajan nimeämistä unionissa unionin ulkopuolella sijaitseville 
uudelleenkäyttäjille. 

Datan jakamispalveluihin sovellettavien vaatimusten (III luku) osalta valmistelija ehdottaa 
uusia ja vahvempia määritelmiä muun muassa ”datan välityspalvelulle”, ”datan välittäjälle” 
ja ”datan vaihdolle”. 

Data-altruismin käsitteen (IV luku) osalta valmistelija haluaa korostaa, että tarvitaan 
kansallisia politiikkoja data-altruismia varten sekä teknisiä järjestelyjä sen 
helpottamiseksi. Datan välittäjien ja data-altruismipohjaisten organisaatioiden, jotka täyttävät 
asetuksessa asetetut vaatimukset, olisi voitava saada ”merkintä” ja käyttää erikseen suunniteltua 
unionin logoa, joka tarjoaa yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja yhteyden kyseisiin julkisiin 
rekistereihin.

Valmistelija korostaa, että tämän asetuksen nojalla sovellettavien maksujen olisi oltava 
läpinäkyviä, oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja objektiivisesti perusteltuja. Lisäksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava soveltaa alennettuja maksuja tai maksuttomuutta mikroyrityksiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja startup-yrityksiin. 

Valvonnan ja sääntöjen noudattamisen osalta valmistelija korostaa, että toimivaltaisten 
viranomaisten on tarpeen tehdä yhteistyötä ja että ne tarvitsevat riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi valmistelija ehdottaa asetuksen menettelyjä 
koskevien määräaikojen virtaviivaistamista ja lyhentämistä. Sekä datan välittäjät että data-
altruismipohjaiset organisaatiot olisi poistettava kansallisista ja unionin rekistereistä, jos ne 
eivät noudata sääntöjä. 

Oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden lisäksi valmistelija katsoo, että edustajakanteita 
koskevan direktiivin mukaisia oikeuksia olisi sovellettava, jos tätä asetusta rikotaan. Hän 
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korostaa, että on tärkeää korvata datan menetys datan haltijoille ja rekisteröidyille aiheutuva 
aineellinen ja aineeton vahinko. 

Euroopan datainnovaatiolautakunnan osalta (luku VI) valmistelija korostaa, että se täytyy 
yhdenmukaistaa muiden asiaan liittyvissä kysymyksissä, erityisesti tekoälyn alalla, 
perustettujen unionin tason elinten kanssa. Lisäksi hän tekee ehdotuksia lautakunnan 
osallistavuuden, toimivuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Muun muassa EU:n pk-
yritysedustajan, standardointielinten sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen olisi oltava osa sitä. 
Lautakunta voisi kokoontua eri kokoonpanoissa, ja sen keskustelut olisi julkistettava. Lisäksi 
valmistelija selventää lautakunnan tehtäviä, kuten puuttumista sisämarkkinoiden 
haitalliseen hajanaisuuteen parantamalla monialaista yhteentoimivuutta ja 
siirrettävyyttä olemassa olevien standardien pohjalta ja luomalla eurooppalaisia data-
avaruuksia.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa määrätään 
sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja 
järjestelmän perustamisesta kilpailun 
vääristymisen estämiseksi 
sisämarkkinoilla. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen voidaan myötävaikuttaa 
ottamalla käyttöön jäsenvaltioille yhteisiä 
sääntöjä ja käytäntöjä, joiden avulla 
kehitetään puitteita datahallinnolle.

(1) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa määrätään 
sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja 
järjestelmän perustamisesta kilpailun 
vääristymisen estämiseksi 
sisämarkkinoilla. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen voidaan myötävaikuttaa 
ottamalla käyttöön jäsenvaltioille yhteisiä 
sääntöjä ja käytäntöjä, joiden avulla 
kehitetään puitteita datahallinnolle, ja 
kehittämällä oikeudenmukaiset ja 
kilpailuun perustuvat aidot datan 
sisämarkkinat, joilla yritysten, erityisesti 
mikroyritysten, pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) ja startup-yritysten, 
on helpompi päästä korkealaatuiseen 
dataan, mikä mahdollistaa teknologisen 
kehityksen ja innovoinnin.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Digitaaliteknologia on muuttanut 
taloutta ja yhteiskuntaa viime vuosina, ja se 
vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja 
jokapäiväiseen elämään. Muutosten 
ytimessä on data: datavetoinen innovointi 
tuo mittavia hyötyjä kansalaisille 
esimerkiksi parantamalla yksilöllistettyä 
lääketiedettä, tarjoamalla uusia 
liikkuvuusratkaisuja ja edistämällä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa23. 
Komissio on kuvaillut datastrategiassaan24 
visiota yhteisestä eurooppalaisesta data-
avaruudesta eli datan sisämarkkinoista, 
joilla dataa voitaisiin käyttää sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti riippumatta sen 
fyysisestä säilytyspaikasta unionissa. Se 
ilmoitti samassa yhteydessä tavoitteeksi 
myös vapaat ja turvalliset datavirrat 
unionin ja kolmansien maiden välillä, jollei 
yleistä turvallisuutta, yleistä järjestystä ja 
muita Euroopan unionin oikeutettuja 
poliittisia tavoitteita koskevista 
poikkeuksista ja rajoituksista 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti 
muuta johdu. Jotta visio voisi toteutua 
käytännössä, komissio ehdottaa, että 
perustetaan alakohtaisia yhteisiä 
eurooppalaisia data-avaruuksia, jotka 
olisivat konkreettisia järjestelyjä datan 
jakamiselle ja yhdistämiselle. 
Datastrategian mukaan tällaiset yhteiset 
eurooppalaiset data-avaruudet voivat 
koskea esimerkiksi terveyttä, liikkuvuutta, 
valmistusteollisuutta, finanssipalveluja, 
energiaa tai maataloutta tai yksittäisiä 
aihealueita, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma, tai niihin voi sisältyä 
julkishallinnon tai osaamisen 
eurooppalaisia data-avaruuksia.

(2) Digitaaliteknologia on muuttanut 
taloutta ja yhteiskuntaa viime vuosina, ja se 
vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja 
jokapäiväiseen elämään. Muutosten 
ytimessä on data: datavetoinen innovointi 
tuo mittavia hyötyjä sekä yrityksille että 
kuluttajille esimerkiksi parantamalla 
yksilöllistettyä lääketiedettä, tarjoamalla 
uusia liikkuvuusratkaisuja ja edistämällä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa23. 
Komissio on kuvaillut datastrategiassaan24 
visiota yhteisestä eurooppalaisesta data-
avaruudesta eli datan sisämarkkinoista, 
joilla dataa voitaisiin käyttää sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti riippumatta sen 
fyysisestä säilytyspaikasta unionissa ja 
joilla helpotetaan ja parannetaan 
erityisesti mikroyritysten, pk-yritysten ja 
startup-yritysten pääsyä dataan ja 
mahdollisuutta käyttää sitä. Se ilmoitti 
samassa yhteydessä tavoitteeksi myös 
vapaat ja turvalliset muiden kuin 
henkilötietojen datavirrat unionin ja 
kolmansien maiden välillä, jollei yleistä 
turvallisuutta, yleistä järjestystä ja muita 
Euroopan unionin oikeutettuja poliittisia 
tavoitteita koskevista poikkeuksista ja 
rajoituksista kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisesti muuta johdu. Jotta visio voisi 
toteutua käytännössä ja jotta voitaisiin 
kasvattaa muiden kuin henkilötietojen 
datavirtoja yritysten, asianomaisten 
sidosryhmien ja julkisen sektorin välillä 
sisämarkkinoilla, komissio ehdottaa, että 
perustetaan alakohtaisia yhteisiä 
eurooppalaisia data-avaruuksia, jotka 
olisivat konkreettisia järjestelyjä datan 
jakamiselle ja yhdistämiselle. 
Datastrategian mukaan tällaiset yhteiset 
eurooppalaiset data-avaruudet voivat 
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koskea esimerkiksi terveyttä, liikkuvuutta, 
valmistusteollisuutta, finanssipalveluja, 
energiaa tai maataloutta tai yksittäisiä 
aihealueita, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma, tai niihin voi sisältyä 
julkishallinnon tai osaamisen 
eurooppalaisia data-avaruuksia. Ne olisi 
suunniteltava noudattaen täysimääräisesti 
muiden kuin henkilötietojen vapaata 
liikkuvuutta koskevan asetuksen 
periaatteita, ja niiden olisi 
lähtökohtaisesti ja mahdollisuuksien 
mukaan perustuttava olemassa oleviin 
yhteentoimivuutta, siirrettävyyttä ja 
avoimuutta koskeviin 
sääntelystandardeihin ja teknisiin 
standardeihin, kuten eurooppalaisessa 
pilvipalveluinfrastruktuurialoitteessa 
Gaia-X tai vastaavissa hankkeissa jo 
kehitettyihin standardeihin.

__________________ __________________
23 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

23 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

24 COM (2020) 66 final. 24 COM (2020) 66 final.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On tarpeen parantaa datan 
jakamisen edellytyksiä sisämarkkinoilla 
luomalla yhdenmukaiset puitteet datan 
vaihtamiselle. Alakohtaisella 
lainsäädännöllä voidaan kehittää, 
mukauttaa ja ehdottaa uusia ja täydentäviä 
elementtejä alan erityispiirteiden mukaan, 
Tällaista alakohtaista lainsäädäntöä on 
esimerkiksi eurooppalaista terveysdata-
avaruutta25 ja ajoneuvodatan saatavuutta 

(3) On tarpeen luoda aidot datan 
sisämarkkinat varmistamalla tasapuoliset 
toimintaedellytykset sekä parantaa datan 
jakamisen edellytyksiä sisämarkkinoilla, 
jotta helpotetaan kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien, erityisesti mikroyritysten, 
pk-yritysten ja startup-yritysten, pääsyä 
dataan, luomalla yhdenmukaiset puitteet 
datan vaihtamiselle. Alakohtaisella 
lainsäädännöllä voidaan kehittää, 
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koskeva suunnitteilla oleva lainsäädäntö. 
Lisäksi tiettyjä talouden aloja säännellään 
jo nyt alakohtaisella unionin 
lainsäädännöllä, johon sisältyy sääntöjä 
datan jakamisesta tai dataan pääsystä yli 
rajojen tai unionin laajuisesti26. Sen vuoksi 
tällä asetuksella ei rajoiteta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/67927 soveltamista ja etenkään tämän 
asetuksen täytäntöönpanolla ei estetä 
tietojen siirtoja yli rajojen asetuksen (EU) 
2016/679 V luvun mukaisesti. Tällä 
asetuksella ei myöskään rajoiteta 
seuraavien säädösten soveltamista: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/68028, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2016/94329, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2018/180730, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) No 223/200931, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/31/EY32, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2001/29/EY33, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/79034, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/48/EY35, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi (EU) 2019/102436 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2018/858/EU37 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2010/40/EU38 sekä 
sen perusteella annetut delegoidut 
asetukset ja mahdollinen muu unionin 
alakohtainen lainsäädäntö, joka koskee 
dataan pääsyä ja datan uudelleenkäyttöä. 
Tämä asetus ei saisi rajoittaa dataan pääsyä 
ja datan käyttöä rikosten ennalta 
estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen tai 
rikoksiin liittyviin syytetoimiin tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoon liittyvää kansainvälistä 
yhteistyötä varten. Olisi perustettava 
horisontaalinen järjestelmä, jota 
sovelletaan julkisen sektorin elinten 
hallussa olevien tiettyjen suojatun datan 
luokkien uudelleenkäyttöön sekä datan 
jakamispalvelujen ja data-altruismiin 
perustuvien palvelujen tarjoamiseen 

mukauttaa ja ehdottaa uusia ja täydentäviä 
elementtejä alan erityispiirteiden mukaan, 
Tällaista alakohtaista lainsäädäntöä on 
esimerkiksi eurooppalaista terveysdata-
avaruutta25 ja ajoneuvodatan saatavuutta 
koskeva suunnitteilla oleva lainsäädäntö. 
Lisäksi tiettyjä talouden aloja säännellään 
jo nyt alakohtaisella unionin 
lainsäädännöllä, johon sisältyy sääntöjä 
datan jakamisesta tai dataan pääsystä yli 
rajojen tai unionin laajuisesti26. Sen vuoksi 
tällä asetuksella ei rajoiteta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/67927 soveltamista ja etenkään tämän 
asetuksen täytäntöönpanolla ei estetä 
tietojen siirtoja yli rajojen asetuksen (EU) 
2016/679 V luvun mukaisesti. Tällä 
asetuksella ei myöskään rajoiteta 
seuraavien säädösten soveltamista: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/68028, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2016/94329, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2018/180730, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) No 223/200931, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/31/EY32, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2001/29/EY33, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/79034, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/48/EY35, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi (EU) 2019/102436 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2018/858/EU37 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2010/40/EU38 sekä 
sen perusteella annetut delegoidut 
asetukset ja mahdollinen muu unionin 
alakohtainen lainsäädäntö, joka koskee 
dataan pääsyä ja datan uudelleenkäyttöä. 
Tämä asetus ei saisi rajoittaa dataan pääsyä 
ja datan käyttöä rikosten ennalta 
estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen tai 
rikoksiin liittyviin syytetoimiin tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoon liittyvää kansainvälistä 
yhteistyötä varten. Tämä asetus ei saisi 
rajoittaa yleistä turvallisuutta, puolustusta 
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unionissa. Eri alojen erityispiirteiden 
vuoksi voi olla tarpeen suunnitella 
alakohtaisia datapohjaisia järjestelmiä 
tämän asetuksen vaatimusten pohjalta. Jos 
alakohtaisessa unionin säädöksessä 
vaaditaan julkisen sektorin elimiä, datan 
jakamispalvelujen tarjoajia tai data-
altruismipalveluja tarjoavia rekisteröityjä 
yhteisöjä noudattamaan erityisiä teknisiä, 
hallinnollisia tai organisatorisia 
lisävaatimuksia, myös lupa- tai 
sertifiointijärjestelmän kautta, olisi 
sovellettava myös kyseisen alakohtaisen 
unionin säädöksen kyseisiä säännöksiä.

ja kansallista turvallisuutta koskeviin 
toimiin liittyvää jäsenvaltioiden 
toimivaltaa. Olisi perustettava 
horisontaalinen järjestelmä, jota 
sovelletaan julkisen sektorin elinten 
hallussa olevien tiettyjen suojatun datan 
luokkien uudelleenkäyttöön sekä datan 
jakamispalvelujen ja data-altruismiin 
perustuvien palvelujen tarjoamiseen 
unionissa. Eri alojen erityispiirteiden 
vuoksi voi olla tarpeen suunnitella 
alakohtaisia datapohjaisia järjestelmiä 
tämän asetuksen vaatimusten pohjalta. Jos 
alakohtaisessa unionin säädöksessä 
vaaditaan julkisen sektorin elimiä, datan 
välittäjiä tai data-altruismipalveluja 
tarjoavia rekisteröityjä yhteisöjä 
noudattamaan erityisiä teknisiä, 
hallinnollisia tai organisatorisia 
lisävaatimuksia, myös lupa- tai 
sertifiointijärjestelmän kautta, olisi 
sovellettava myös kyseisen alakohtaisen 
unionin säädöksen kyseisiä säännöksiä.

__________________ __________________
25 Ks: Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Komission työohjelma 2021 
(COM(2020) 690 final), liitteet.

25 Ks: Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Komission työohjelma 2021 
(COM(2020) 690 final), liitteet.

26 Esimerkiksi direktiivi 2011/24/EU 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
yhteydessä ja asiaa koskeva 
liikennelainsäädäntö, kuten direktiivi 
2010/40/EU, asetus 2019/1239 ja asetus 
(EU) 2020/1056, eurooppalaisen 
liikkuvuusdata-avaruuden yhteydessä.

26 Esimerkiksi direktiivi 2011/24/EU 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
yhteydessä ja asiaa koskeva 
liikennelainsäädäntö, kuten direktiivi 
2010/40/EU, asetus 2019/1239 ja asetus 
(EU) 2020/1056, eurooppalaisen 
liikkuvuusdata-avaruuden yhteydessä.

27 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).

27 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).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
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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).

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).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/943, annettu 
8 päivänä kesäkuuta 2016, 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaamisesta laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 
15.6.2016, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/943, annettu 
8 päivänä kesäkuuta 2016, 
julkistamattoman taitotiedon ja 
liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaamisesta laittomalta hankinnalta, 
käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 
15.6.2016, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1807, annettu 14 päivänä 
marraskuuta 2018, muiden kuin 
henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
kehyksestä Euroopan unionissa (EUVL L 
303, 28.11.2018, s. 59).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1807, annettu 14 päivänä 
marraskuuta 2018, muiden kuin 
henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
kehyksestä Euroopan unionissa (EUVL L 
303, 28.11.2018, s. 59).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 
päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä). 
(EUVL L 178, 17.07.2000, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä). 
(EUVL L 178, 17.07.2000, s. 1).
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33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(EUVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(EUVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta 
ja lähioikeuksista digitaalisilla 
sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 
2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 130, 
17.5.2019, s. 92).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta 
ja lähioikeuksista digitaalisilla 
sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 
2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 130, 
17.5.2019, s. 92).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 20 
päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta datasta 
ja julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 172, 
26.6.2019, s. 56).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 20 
päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta datasta 
ja julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 172, 
26.6.2019, s. 56).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 
715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY 
kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 
715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY 
kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä 
heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 
rajapintojen puitteista ).(EUVL L 207, 
6.8.2010, s. 1)

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä 
heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 
rajapintojen puitteista ).(EUVL L 207, 
6.8.2010, s. 1)

Tarkistus 4
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen nojalla 
käsiteltäviin henkilötietoihin olisi 
sovellettava henkilötietojen ja muiden 
kuin henkilötietojen suojaa koskevaa 
unionin ja kansallista lainsäädäntöä. 
Siksi tämä asetus ei saisi rajoittaa 
asetuksen (EU) 2016/679, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/17251 a ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY1 b 
soveltamista.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin tason toimet ovat tarpeen, 
jotta voidaan puuttua datatalouden hyvän 
toimivuuden esteisiin ja luoda dataan 

(4) Unionin tason toimet ovat tarpeen, 
jotta voidaan rakentaa luottamusta 
yksityishenkilöiden ja yritysten välille ja 
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pääsyä ja sen käyttöä koskeva unionin 
laajuinen hallintokehys, joka koskee 
erityisesti tietyntyyppisen julkisen sektorin 
hallussa olevan datan uudelleenkäyttöä, 
datan jakamispalvelujen tarjoamista 
yrityskäyttäjille ja rekisteröidyille sekä 
luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden altruistisia tarkoituksia 
varten saataville asettaman datan 
keräämistä ja käsittelyä.

puuttua datatalouden hyvän toimivuuden 
esteisiin luomalla dataan pääsyä ja sen 
käyttöä koskeva unionin laajuinen 
hallintokehys, joka koskee erityisesti 
tietyntyyppisen julkisen sektorin hallussa 
olevan datan uudelleenkäyttöä, datan 
välityspalvelujen tarjoamista 
yrityskäyttäjille ja rekisteröidyille, 
luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden altruistisia tarkoituksia 
varten saataville asettaman datan 
keräämistä ja käsittelyä ja Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan perustamista. 
Lisäksi on olennaisen tärkeää varmistaa 
pääsy korkealaatuisiin datajoukkoihin 
tehokkaiden, moitteettomasti toimivien ja 
puolueettomien tekoälyjärjestelmien 
kehittämistä ja kouluttamista varten sekä 
tehokas pääsy reunadataan, mihin sisältyy 
reunalaskennan ennennäkemättömästä 
mittakaavasta ja hajautetusta luonteesta 
johtuvien yhteentoimivuuteen liittyvien 
haasteiden ratkaiseminen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ajatus siitä, että julkisilla varoilla 
tuotetun datan pitäisi hyödyttää 
yhteiskuntaa, on jo pitkään ollut osa 
unionin politiikkaa. Direktiivillä (EU) 
2019/1024 ja alakohtaisella lainsäädännöllä 
varmistetaan, että julkinen sektori asettaa 
entistä suuremman osan tuottamastaan 
datasta helposti saataville käyttöä ja 
uudelleenkäyttöä varten. Tiettyjä julkisissa 
tietokannoissa olevia datan luokkia 
(kaupallisesti luottamuksellinen data, 
salassapidettävät tilastotiedot, kolmansien 
osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojattu data, mukaan lukien 
liikesalaisuudet ja henkilötiedot, joihin ei 
ole pääsyä erityisen kansallisen tai unionin 

(5) Ajatus siitä, että julkisilla varoilla 
tuotetun datan pitäisi hyödyttää 
yhteiskuntaa, on jo pitkään ollut osa 
unionin politiikkaa. Direktiivillä (EU) 
2019/1024 ja alakohtaisella lainsäädännöllä 
varmistetaan, että julkinen sektori asettaa 
entistä suuremman osan tuottamastaan 
datasta helposti saataville käyttöä ja 
uudelleenkäyttöä varten. Tiettyjä julkisissa 
tietokannoissa olevia datan luokkia 
(kaupallisesti luottamuksellinen data, 
salassapidettävät tilastotiedot, kolmansien 
osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojattu data, mukaan lukien 
liikesalaisuudet ja henkilötiedot, joihin ei 
ole pääsyä erityisen kansallisen tai unionin 
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lainsäädännön, kuten asetuksen (EU) 
2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680, 
perusteella) ei useinkaan aseteta saataville 
edes tutkimusta tai innovointia varten. 
Tällaisen datan arkaluonteisuuden vuoksi 
on täytettävä tietyt tekniset ja oikeudelliset 
menettelyvaatimukset ennen kuin sitä voi 
asettaa saataville, jotta voidaan varmistaa, 
että muiden osapuolten oikeuksia tällaiseen 
dataan kunnioitetaan. Se, että vaatimusten 
täyttäminen vaatii tavallisesti aikaa ja 
osaamista, on johtanut tällaisen datan 
vajaakäyttöön. Jotkin jäsenvaltiot ovat 
perustamassa rakenteita, ottamassa 
käyttöön prosesseja ja joissakin tapauksissa 
myös antamassa lainsäädäntöä tällaisen 
uudelleenkäytön helpottamisesta, mutta 
näin ei ole kaikkialla unionissa.

lainsäädännön, kuten asetuksen (EU) 
2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680, 
perusteella) ei useinkaan aseteta saataville 
edes tutkimusta tai innovointia varten. 
Tällaisen datan arkaluonteisuuden vuoksi 
on täytettävä tietyt tekniset ja oikeudelliset 
menettelyvaatimukset ennen kuin sitä voi 
asettaa saataville, jotta voidaan varmistaa, 
että muiden osapuolten oikeuksia tällaiseen 
dataan kunnioitetaan. Se, että tällaisten 
oikeutettujen vaatimusten täyttäminen 
vaatii tavallisesti aikaa ja osaamista, on 
johtanut tällaisen datan vajaakäyttöön. 
Jotkin jäsenvaltiot ovat perustamassa 
rakenteita, ottamassa käyttöön prosesseja ja 
joissakin tapauksissa myös antamassa 
lainsäädäntöä tällaisen uudelleenkäytön 
helpottamisesta, mutta näin ei ole 
kaikkialla unionissa. Sen vuoksi 
jäsenvaltioita kehotetaan varmistamaan 
parempi pääsy tiettyihin julkisen sektorin 
datan luokkiin, joita voitaisiin käyttää 
uudelleen turvallisesti ja 
käyttäjäystävällisesti, sekä niiden 
uudelleenkäyttöä koskevat selkeät ja 
läpinäkyvät edellytykset ja varmistamaan 
tällaisen datan parempi ja tehostetumpi 
käytettävyys erityisesti mikroyrityksissä, 
pk-yrityksissä ja startup-yrityksissä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On olemassa tekniikoita, jotka 
mahdollistavat yksityisyyden suojan 
kannalta turvallisemman analysoinnin 
henkilötietoja sisältävissä tietokannoissa, 
kuten anonymisointi, pseudonymisointi, 
differentiaalinen yksityisyys, yleistäminen 
tai poistaminen ja satunnaistaminen. 
Näiden yksityisyyden suojaa parantavien 
teknologioiden soveltamisella ja kattavilla 
tietosuojaan perustuvilla 
lähestymistavoilla olisi varmistettava 

(6) On olemassa tekniikoita, jotka 
mahdollistavat yksityisyyden suojan 
kannalta turvallisemman analysoinnin 
henkilötietoja sisältävissä tietokannoissa, 
kuten anonymisointi, pseudonymisointi, 
differentiaalinen yksityisyys, yleistäminen 
tai poistaminen ja satunnaistaminen. 
Näiden yksityisyyden suojaa parantavien 
teknologioiden soveltaminen ja kattavat 
tietosuojaan perustuvat lähestymistavat 
olisi asetettava etusijalle ja siten 
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henkilötietojen ja kaupallisesti 
luottamuksellisten yritystietojen 
turvallinen uudelleenkäyttö tutkimus-, 
innovointi- ja tilastointitarkoituksiin. 
Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, 
että datan käyttö ja uudelleenkäyttö 
tällaisessa yhteydessä voidaan toteuttaa 
vain turvatussa käsittely-ympäristössä, 
jonka on ottanut käyttöön julkinen sektori, 
joka myös valvoo sitä. Unionin tasolla on 
kokemusta tällaisista turvatuista käsittely-
ympäristöistä, joita käytetään tilastollisia 
mikrotietoja koskevaan tutkimukseen 
komission asetuksen (EU) N:o 557/201339 
perusteella. Henkilötietojen käsittelyn olisi 
yleensä perustuttava yhteen tai useampaan 
asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklassa 
säädetyistä käsittelyperusteista.

varmistettava sisäänrakennettu ja 
oletusarvoinen yksityisyyden suoja, joka 
mahdollistaa henkilötietojen ja 
kaupallisesti luottamuksellisten 
yritystietojen turvallisen uudelleenkäytön 
tutkimus-, innovointi- ja 
tilastointitarkoituksiin. Monissa 
tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että datan 
käyttö ja uudelleenkäyttö tällaisessa 
yhteydessä voidaan toteuttaa vain 
turvatussa käsittely-ympäristössä, jonka on 
ottanut käyttöön julkinen sektori, joka 
myös valvoo sitä. Unionin tasolla on 
kokemusta tällaisista turvatuista käsittely-
ympäristöistä, joita käytetään tilastollisia 
mikrotietoja koskevaan tutkimukseen 
komission asetuksen (EU) N:o 557/201339 
perusteella. Henkilötietojen käsittelyn olisi 
yleensä perustuttava yhteen tai useampaan 
asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklassa 
säädetyistä käsittelyperusteista.

__________________ __________________
39 Komission asetus (EU) N:o 557/2013, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, 
Euroopan tilastoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009 täytäntöönpanosta 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden 
osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 
831/2002 kumoamisesta (EUVL L 164, 
18.6.2013, s. 16).

39 Komission asetus (EU) N:o 557/2013, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, 
Euroopan tilastoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009 täytäntöönpanosta 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden 
osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 
831/2002 kumoamisesta (EUVL L 164, 
18.6.2013, s. 16).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisen sektorin elinten olisi 
noudatettava kilpailulainsäädäntöä 
vahvistaessaan hallussaan olevan datan 
uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet sekä 
vältettävä mahdollisuuksien mukaan 
sellaisten sopimusten tekemistä, joiden 

(9) Julkisen sektorin elinten olisi 
noudatettava kilpailulainsäädäntöä 
vahvistaessaan hallussaan olevan datan 
uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet sekä 
vältettävä sellaisten sopimusten tekemistä, 
joiden tavoitteena tai seurauksena voisi olla 
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tavoitteena tai seurauksena voisi olla 
yksinoikeus tietynlaisen datan 
uudelleenkäyttöön. Tällaisen sopimuksen 
olisi oltava mahdollinen ainoastaan silloin, 
kun se on perusteltua ja tarpeen 
yleishyödyllisen palvelun tarjoamiseksi. 
Näin voi olla silloin, kun datan käyttö 
yksinoikeudella on ainoa tapa maksimoida 
kyseessä olevan datan yhteiskunnalliset 
hyödyt, esimerkiksi jos on olemassa vain 
yksi (tietyn data-aineiston käsittelyyn 
erikoistunut) yhteisö, joka pystyy 
tarjoamaan palvelun tai tuotteen, jonka 
avulla julkisen sektorin elin voi tarjota 
kehittynyttä digitaalista palvelua yleisen 
edun mukaisesti. Tällaiset järjestelyt olisi 
kuitenkin tehtävä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen mukaisesti, ja niitä 
olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 
markkina-analyysin perusteella sen 
varmistamiseksi, että tällainen yksinoikeus 
on edelleen tarpeellinen. Lisäksi tällaisten 
järjestelyjen olisi tapauksen mukaan oltava 
asiaa koskevien valtiontukisääntöjen 
mukaisia, ja ne olisi tehtävä rajoitetuksi 
ajaksi, joka saisi olla enintään kolme 
vuotta. Avoimuuden varmistamiseksi 
tällaiset yksinoikeussopimukset olisi 
julkaistava verkossa riippumatta siitä, 
julkaistaanko julkisia hankintoja koskeva 
sopimus.

yksinoikeus tietynlaisen datan 
uudelleenkäyttöön. Tällaisen sopimuksen 
olisi oltava mahdollinen ainoastaan silloin, 
kun se on perusteltua ja tarpeen 
yleishyödyllisen palvelun tarjoamiseksi. 
Näin voi olla silloin, kun datan käyttö 
yksinoikeudella on ainoa tapa maksimoida 
kyseessä olevan datan yhteiskunnalliset 
hyödyt, esimerkiksi jos on olemassa vain 
yksi (tietyn data-aineiston käsittelyyn 
erikoistunut) yhteisö, joka pystyy 
tarjoamaan palvelun tai tuotteen, jonka 
avulla julkisen sektorin elin voi tarjota 
kehittynyttä digitaalista palvelua yleisen 
edun mukaisesti. Tällaiset järjestelyt olisi 
kuitenkin tehtävä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen mukaisesti, ja niitä 
olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 
markkina-analyysin perusteella sen 
varmistamiseksi, että tällainen yksinoikeus 
on edelleen tarpeellinen. Lisäksi tällaisten 
järjestelyjen olisi tapauksen mukaan oltava 
asiaa koskevien valtiontukisääntöjen 
mukaisia, ja ne olisi tehtävä rajoitetuksi 
ajaksi, joka saisi olla enintään kaksi vuotta. 
Yksinoikeuden käyttää uudelleen dataa, 
joka ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä 
edellytyksiä, olisi oltava mitätön. 
Avoimuuden varmistamiseksi tällaiset 
yksinoikeussopimukset olisi julkaistava 
verkossa vähintään kaksi kuukautta 
ennen niiden voimaantuloa riippumatta 
siitä, julkaistaanko julkisia hankintoja 
koskeva sopimus. Tätä asetusta ei pitäisi 
ymmärtää siten, että se estää julkisen 
sektorin elimille datan käyttölupia antavia 
tahoja tekemästä sopimuksia, jotka 
rajoittavat tällaisen lisensoidun datan 
uudelleenkäyttöä, jos datan käyttöluvassa 
määritellään datan toimitus-, ylläpito- ja 
hallintatapa sekä tietoturvapolitiikat, -
käytännöt ja -protokollat.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Datan haltijoiden ja 
uudelleenkäyttäjien välisiä kiellettyjä 
yksinoikeussopimuksia ja muita käytäntöjä 
tai järjestelyjä, joilla ei nimenomaisesti 
myönnetä yksinoikeuksia mutta joiden 
voidaan kohtuudella odottaa rajoittavan 
datan saatavuutta uudelleenkäyttöä varten 
ja jotka on tehty tai jotka ovat jo olleet 
voimassa ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, ei pitäisi uusia niiden 
voimassaolon päättymisen jälkeen. 
Toistaiseksi voimassa olevat tai 
pitempiaikaiset sopimukset olisi 
irtisanottava kolmen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(10) Datan haltijoiden ja 
uudelleenkäyttäjien välisiä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan datan 
uudelleenkäyttöä koskevia kiellettyjä 
yksinoikeussopimuksia ja muita käytäntöjä 
tai järjestelyjä, joilla ei nimenomaisesti 
myönnetä yksinoikeuksia mutta joiden 
voidaan kohtuudella odottaa haittaavan 
sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla 
datan saatavuutta uudelleenkäyttöä varten 
ja jotka on tehty tai jotka ovat jo olleet 
voimassa ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, ei pitäisi uusia niiden 
voimassaolon päättymisen jälkeen. 
Toistaiseksi voimassa olevat tai 
pitempiaikaiset sopimukset olisi 
irtisanottava kolmen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi vahvistettava suojatun datan 
uudelleenkäyttöä koskevat edellytykset, 
joita sovelletaan niihin julkisen sektorin 
elimiin, joilla on kansallisen lainsäädännön 
mukaan toimivalta sallia uudelleenkäyttö. 
Näillä edellytyksillä ei kuitenkaan pitäisi 
rajoittaa tällaiseen dataan pääsyä koskevia 
oikeuksia tai velvollisuuksia. Edellytysten 
olisi oltava syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja 
objektiivisesti perusteltuja, eikä niillä saisi 
rajoittaa kilpailua. Uudelleenkäytön 
sallivilla julkisen sektorin elimillä olisi 
erityisesti oltava tarvittavat tekniset 
välineet, joilla voidaan varmistaa 
kolmansien osapuolten oikeuksien ja etujen 
suojelu. Tietojen uudelleenkäyttöön 
liittyvät edellytykset olisi rajoitettava 
siihen, mikä on tarpeen muiden osapuolten 
dataan liittyvien oikeuksien ja etujen ja 

(11) On tarpeen määrittää suojatun 
datan uudelleenkäyttöä koskevat 
edellytykset, joita sovelletaan niihin 
julkisen sektorin elimiin, joilla on 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivalta sallia uudelleenkäyttö. Näillä 
edellytyksillä ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa 
tällaiseen dataan pääsyä koskevia 
oikeuksia tai velvollisuuksia. Edellytysten 
olisi oltava läpinäkyviä, lainmukaisia, 
selkeästi ilmoitettuja, syrjimättömiä, 
oikeasuhteisia ja objektiivisesti 
perusteltuja, eikä niillä saisi rajoittaa 
kilpailua. Uudelleenkäytön sallivilla 
julkisen sektorin elimillä olisi erityisesti 
oltava tarvittavat tekniset välineet, joilla 
voidaan varmistaa kolmansien osapuolten 
oikeuksien ja etujen suojelu. Tietojen 
uudelleenkäyttöön liittyvät edellytykset 
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julkisen sektorin elinten tietoteknologia- ja 
viestintäjärjestelmien eheyden 
säilyttämiseksi. Julkisen sektorin elinten 
olisi sovellettava edellytyksiä, jotka 
parhaiten palvelevat uudelleenkäyttäjän 
etuja aiheuttamatta kohtuutonta vaivaa 
julkiselle sektorille. Tapauksesta riippuen 
henkilötiedot olisi ennen niiden siirtämistä 
anonymisoitava kokonaan, jotta 
rekisteröityjä ei voida mitenkään tunnistaa, 
tai kaupallisesti luottamuksellisia tietoja 
sisältävää dataa olisi muutettava siten, että 
luottamuksellisia tietoja ei paljasteta. Jos 
anonymisoidun tai muutetun datan 
toimittaminen ei vastaisi 
uudelleenkäyttäjän tarpeita, datan 
uudelleenkäyttö toimitiloissa tai etänä 
turvatussa käsittely-ympäristössä voisi olla 
sallittua. Muiden osapuolten oikeuksien ja 
etujen suojaamiseksi julkisen sektorin 
elimen olisi valvottava datan analysointia 
tällaisissa turvatuissa käsittely-
ympäristöissä. Erityisesti henkilötietoja 
pitäisi siirtää uudelleenkäyttöä varten 
kolmannelle osapuolelle vain, jos 
oikeusperusta sallii tällaisen siirron. 
Julkisen sektorin elin voisi asettaa tällaisen 
turvatun käsittely-ympäristön käytön 
ehdoksi sen, että uudelleenkäyttäjä 
allekirjoittaa luottamuksellisuutta koskevan 
sopimuksen, jossa kielletään sellaisten 
tietojen luovuttaminen, jotka vaarantavat 
kolmansien osapuolten oikeudet ja edut ja 
jotka uudelleenkäyttäjä on mahdollisesti 
saanut käyttöönsä toteutetuista 
suojatoimenpiteistä huolimatta. Julkisen 
sektorin elinten olisi tarvittaessa 
helpotettava datan uudelleenkäyttöä 
rekisteröityjen suostumuksen tai 
oikeushenkilöiden antamien datansa 
uudelleenkäyttöä koskevien lupien 
perusteella asianmukaisin teknisin 
keinoin. Tältä osin julkisen sektorin 
elimen olisi tuettava mahdollisia 
uudelleenkäyttäjiä tällaisen suostumuksen 
hakemisessa ottamalla käyttöön teknisiä 
mekanismeja, jotka mahdollistavat 
suostumuspyyntöjen välittämisen 
uudelleenkäyttäjiltä, jos se on käytännössä 

olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
muiden osapuolten dataan liittyvien 
oikeuksien ja etujen ja julkisen sektorin 
elinten tietoteknologia- ja 
viestintäjärjestelmien eheyden 
säilyttämiseksi. Julkisen sektorin elinten 
olisi sovellettava edellytyksiä, jotka 
parhaiten palvelevat uudelleenkäyttäjän 
etuja edellyttämättä kohtuuttomia 
ponnistuksia julkiselta sektorilta. 
Tapauksesta riippuen henkilötiedot olisi 
ennen niiden siirtämistä anonymisoitava 
kokonaan, jotta rekisteröityjä ei voida 
mitenkään tunnistaa, tai kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja sisältävää dataa 
olisi muutettava siten, että 
luottamuksellisia tietoja ei paljasteta. Olisi 
säädettävä suojatoimista luonnollisten 
henkilöiden de-anonymisointia ja 
tunnistamista vastaan. Lisäksi yrityksillä 
ei saisi olla suoraa pääsyä suojattuihin 
tietoihin eivätkä ne näin ollen saisi 
suorittaa de-anonymisointia. Jos 
anonymisoidun tai muutetun datan 
toimittaminen ei vastaisi 
uudelleenkäyttäjän tarpeita, datan 
uudelleenkäyttö toimitiloissa tai etänä 
turvatussa käsittely-ympäristössä voisi olla 
sallittua. Muiden osapuolten oikeuksien ja 
etujen suojaamiseksi julkisen sektorin 
elimen olisi valvottava datan analysointia 
tällaisissa turvatuissa käsittely-
ympäristöissä. Erityisesti henkilötietoja 
pitäisi siirtää uudelleenkäyttöä varten 
kolmannelle osapuolelle vain, jos 
oikeusperusta sallii tällaisen siirron. 
Julkisen sektorin elin voisi asettaa tällaisen 
turvatun käsittely-ympäristön käytön 
ehdoksi sen, että uudelleenkäyttäjä 
allekirjoittaa luottamuksellisuutta koskevan 
sopimuksen, jossa kielletään sellaisten 
tietojen luovuttaminen, jotka vaarantavat 
kolmansien osapuolten oikeudet ja edut ja 
jotka uudelleenkäyttäjä on mahdollisesti 
saanut käyttöönsä toteutetuista 
suojatoimenpiteistä huolimatta. Julkisen 
sektorin elinten olisi tarvittaessa 
helpotettava datan uudelleenkäyttöä 
rekisteröityjen suostumuksen tai 
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mahdollista. Ei pitäisi antaa yhteystietoja, 
jotka mahdollistaisivat uudelleenkäyttäjien 
suoran yhteydenoton rekisteröityihin tai 
yrityksiin.

oikeushenkilöiden antamien datansa 
uudelleenkäyttöä koskevien lupien 
perusteella käyttäen asianmukaisia 
teknisiä keinoja. Tältä osin julkisen 
sektorin elin voisi tukea mahdollisia 
uudelleenkäyttäjiä tällaisen suostumuksen 
hakemisessa ottamalla käyttöön teknisiä 
mekanismeja, jotka mahdollistavat 
suostumuspyyntöjen välittämisen 
uudelleenkäyttäjiltä, jos se on käytännössä 
mahdollista. Ei pitäisi antaa yhteystietoja, 
jotka mahdollistaisivat uudelleenkäyttäjien 
suoran yhteydenoton rekisteröityihin tai 
yrityksiin. Kun julkisen sektorin elin 
välittää suostumusta koskevan pyynnön, 
sen olisi varmistettava, että rekisteröidylle 
ilmoitetaan selvästi suostumuksen 
antamisen seurauksista, mahdollisuudesta 
kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä sekä 
mahdollisuudesta myöhemmin peruuttaa 
suostumus helposti milloin tahansa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yritysten ja rekisteröityjen olisi 
voitava luottaa siihen, että julkisen sektorin 
hallussa olevien tiettyjen suojatun datan 
luokkien uudelleenkäyttö tapahtuu heidän 
oikeuksiaan ja etujaan kunnioittaen. Sen 
vuoksi olisi otettava käyttöön 
lisäsuojatoimenpiteitä sellaisia tilanteita 
varten, joissa tällaisen julkisen sektorin 
datan uudelleenkäyttö tapahtuu julkisen 
sektorin ulkopuolisessa datan käsittelyssä. 
Tällainen lisäsuojatoimenpide voisi 
perustua vaatimukseen, jonka mukaan 
julkisen sektorin elinten olisi otettava 
kaikilta osin huomioon luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudet 
ja edut (erityisesti henkilötietojen, 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojan osalta), 
jos tällaista dataa siirretään kolmansiin 

(14) Yritysten ja rekisteröityjen olisi 
voitava luottaa siihen, että julkisen sektorin 
hallussa olevien tiettyjen suojatun datan 
luokkien uudelleenkäyttö tapahtuu heidän 
oikeuksiaan ja etujaan kunnioittaen. Sen 
vuoksi olisi otettava käyttöön 
lisäsuojatoimenpiteitä sellaisia tilanteita 
varten, joissa tällaisen julkisen sektorin 
datan uudelleenkäyttö tapahtuu julkisen 
sektorin ulkopuolisessa datan käsittelyssä. 
Tällainen lisäsuojatoimenpide voisi 
perustua vaatimukseen, jonka mukaan 
julkisen sektorin elinten olisi 
kunnioitettava kaikilta osin luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksia 
ja etuja (erityisesti henkilötietojen, 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojan osalta), 
jos tällaista dataa siirretään kolmansiin 
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maihin. maihin. Kolmannessa maassa sijaitsevien 
uudelleenkäyttäjien, lukuun ottamatta 
voittoa tavoittelemattomia tieteellisiä 
laitoksia, olisi nimettävä laillinen edustaja 
unionin alueelle julkisen sektorin 
hallussa olevien tiettyjen suojatun datan 
luokkien uudelleenkäyttöä varten.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Lisäksi on tärkeää suojata 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, jotka 
eivät ole luonteeltaan henkilötietoja, 
erityisesti liikesalaisuudet, mutta myös 
sellaiset muut kuin henkilötiedot, jotka 
edustavat teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojattua sisältöä laittomalta tällaiseen 
sisältöön pääsyltä, joka voi johtaa teollis- 
ja tekijänoikeuksien varastamiseen tai 
teollisuusvakoiluun. Jotta voidaan 
varmistaa datan haltijoiden 
perusoikeuksien tai etujen suojelu, muita 
kuin henkilötietoja, jotka on unionin tai 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
suojattava niihin laittomalta tai 
luvattomalta pääsyltä ja jotka ovat julkisen 
sektorin elinten hallussa, olisi saatava 
siirtää ainoastaan sellaisiin kolmansiin 
maihin, joissa on olemassa datan käyttöä 
koskevat asianmukaiset suojatoimenpiteet. 
Tällaisten asianmukaisten 
suojatoimenpiteiden olisi katsottava olevan 
olemassa, kun kyseisessä kolmannessa 
maassa on käytössä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että muut kuin henkilötiedot 
suojataan vastaavan tasoisesti kuin unionin 
tai kansallisessa lainsäädännössä erityisesti 
liikesalaisuuksien ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojan osalta. Tätä 
varten komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa todetaan, 
että kolmannen maan tarjoaman suojan 
taso vastaa olennaisilta osiltaan unionin tai 

(15) Lisäksi on tärkeää suojata 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, jotka 
eivät ole luonteeltaan henkilötietoja, 
erityisesti liikesalaisuudet, mutta myös 
sellaiset muut kuin henkilötiedot, jotka 
edustavat teollis- ja tekijänoikeuksilla 
suojattua sisältöä laittomalta tällaiseen 
sisältöön pääsyltä, joka voi johtaa teollis- 
ja tekijänoikeuksien varastamiseen tai 
teollisuusvakoiluun. Jotta voidaan 
varmistaa datan haltijoiden 
perusoikeuksien tai etujen suojelu, muita 
kuin henkilötietoja, jotka on unionin tai 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
suojattava niihin laittomalta tai 
luvattomalta pääsyltä ja jotka ovat julkisen 
sektorin elinten hallussa, olisi saatava 
siirtää ainoastaan sellaisiin kolmansiin 
maihin, joissa on olemassa datan käyttöä 
koskevat asianmukaiset suojatoimenpiteet. 
Tällaisten asianmukaisten 
suojatoimenpiteiden olisi katsottava olevan 
olemassa, kun kyseisessä kolmannessa 
maassa on käytössä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että muut kuin henkilötiedot 
suojataan vastaavan tasoisesti kuin unionin 
tai kansallisessa lainsäädännössä erityisesti 
liikesalaisuuksien ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojan osalta. Tätä 
varten komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa todetaan, 
että kolmannen maan tarjoaman suojan 
taso vastaa olennaisilta osiltaan unionin tai 
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kansallisessa lainsäädännössä säädettyä 
tasoa. Tällaisen kolmannen maan 
tietosuojan tasoa arvioitaessa olisi 
erityisesti otettava huomioon asiaa koskeva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, 
mukaan lukien yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta koskeva lainsäädäntö, joka 
koskee pääsyä muihin kuin henkilötietoihin 
ja niiden suojaa. Lisäksi olisi otettava 
huomioon kyseisen kolmannen maan 
viranomaisten mahdollinen pääsy 
siirrettyyn dataan ja se, onko maassa yksi 
tai useampi tehokkaasti toimiva 
riippumaton valvontaviranomainen, joka 
on vastuussa tällaiseen dataan pääsyä 
koskevan oikeudellisen järjestelmän 
noudattamisen varmistamisesta ja 
valvomisesta, taikka kyseisen kolmannen 
maan datan suojaamista koskevat 
kansainväliset sitoumukset tai muut 
velvoitteet, jotka perustuvat oikeudellisesti 
sitoviin yleissopimuksiin tai muihin 
oikeudellisiin välineisiin sekä maan 
osallistumiseen monenvälisiin tai 
alueellisiin järjestelmiin. Siirrettäessä 
muita kuin henkilötietoja kolmanteen 
maahan on erityisen tärkeää, että datan 
haltijoiden, julkisen sektorin elinten ja 
datan jakamispalvelujen tarjoajien 
saatavilla on tällaisessa kolmannessa 
maassa tehokkaita oikeussuojakeinoja. 
Suojatoimenpiteisiin olisi sen vuoksi 
sisällyttävä täytäntöönpanokelpoisten 
oikeuksien ja tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuus.

kansallisessa lainsäädännössä säädettyä 
tasoa. Lisäksi jos tiedossa on muiden kuin 
henkilötietojen uudelleenkäyttöä 
kolmansissa maissa koskevia 
huolestuttavia tapauksia, komission olisi 
otettava ne huomioon harkitessaan 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä. 
Tällaisen kolmannen maan tietosuojan 
tasoa arvioitaessa olisi erityisesti otettava 
huomioon asiaa koskeva yleinen ja 
alakohtainen lainsäädäntö, mukaan lukien 
yleistä turvallisuutta, puolustusta, 
kansallista turvallisuutta ja rikosoikeutta 
koskeva lainsäädäntö, joka koskee pääsyä 
muihin kuin henkilötietoihin ja niiden 
suojaa. Lisäksi olisi otettava huomioon 
kyseisen kolmannen maan viranomaisten 
mahdollinen pääsy siirrettyyn dataan ja se, 
onko maassa yksi tai useampi tehokkaasti 
toimiva riippumaton 
valvontaviranomainen, joka on vastuussa 
tällaiseen dataan pääsyä koskevan 
oikeudellisen järjestelmän noudattamisen 
varmistamisesta ja valvomisesta, taikka 
kyseisen kolmannen maan datan 
suojaamista koskevat kansainväliset 
sitoumukset tai muut velvoitteet, jotka 
perustuvat oikeudellisesti sitoviin 
yleissopimuksiin tai muihin oikeudellisiin 
välineisiin sekä maan osallistumiseen 
monenvälisiin tai alueellisiin järjestelmiin. 
Siirrettäessä muita kuin henkilötietoja 
kolmanteen maahan on erityisen tärkeää, 
että datan haltijoiden, julkisen sektorin 
elinten ja datan välittäjien saatavilla on 
tällaisessa kolmannessa maassa tehokkaita 
oikeussuojakeinoja. Suojatoimenpiteisiin 
olisi sen vuoksi sisällyttävä 
täytäntöönpanokelpoisten oikeuksien ja 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen 
saatavuus.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkin kolmannet maat hyväksyvät 
lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä, joiden 
tarkoituksena on siirtää suoraan muita kuin 
henkilötietoja tai antaa pääsy niihin 
unionissa jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisten luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden valvonnassa. 
Kolmansien maiden tuomioistuinten tai 
hallintoviranomaisten päätösten, joissa 
vaaditaan tällaista henkilötietojen 
siirtämistä tai niihin pääsyä, olisi oltava 
täytäntöönpanokelpoisia, jos ne perustuvat 
pyynnön esittäneen kolmannen maan ja 
unionin tai sen jäsenvaltion väliseen 
voimassa olevaan kansainväliseen 
sopimuksen, kuten keskinäiseen 
oikeusapusopimukseen. Joissakin 
tapauksissa voi syntyä tilanteita, joissa 
kolmannen maan lainsäädäntöön perustuva 
velvoite siirtää muita kuin henkilötietoja tai 
tarjota pääsy niihin on ristiriidassa sellaisen 
kilpailevan velvoitteen kanssa, joka koskee 
tällaisten tietojen suojaamista unionin tai 
kansallisen lainsäädännön nojalla, 
erityisesti kaupallisesti arkaluonteisten 
tietojen ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelun osalta, mukaan lukien 
luottamuksellisuutta koskevat 
sopimusvelvoitteet kyseisen lainsäädännön 
mukaisesti. Jos tällaisia asioita säänteleviä 
kansainvälisiä sopimuksia ei ole, siirto tai 
pääsy tietoihin olisi sallittava vain tietyin 
edellytyksin. Erityisesti olisi edellytettävä, 
että kolmannen maan järjestelmässä 
vaaditaan päätöksen perustelujen ja 
oikeasuhteisuuden esittämistä, että 
tuomioistuimen määräys tai päätös on 
luonteeltaan erityinen ja että vastaanottajan 
perusteltu vastalause voidaan saattaa 
käsiteltäväksi kolmannen maan 
toimivaltaiseen tuomioistuimeen, jolla on 
valtuudet ottaa asianmukaisesti huomioon 
tällaisten tietojen toimittajan 
asiaankuuluvat oikeudelliset edut.

(17) Jotkin kolmannet maat hyväksyvät 
lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä, joiden 
tarkoituksena on siirtää suoraan muita kuin 
henkilötietoja tai antaa pääsy niihin 
unionissa jäsenvaltion lainkäyttövallan 
alaisten luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden valvonnassa. 
Kolmansien maiden tuomioistuinten tai 
hallintoviranomaisten päätösten, joissa 
vaaditaan tällaista henkilötietojen 
siirtämistä tai niihin pääsyä, olisi oltava 
täytäntöönpanokelpoisia, jos ne perustuvat 
pyynnön esittäneen kolmannen maan ja 
unionin tai sen jäsenvaltion väliseen 
voimassa olevaan kansainväliseen 
sopimuksen, kuten keskinäiseen 
oikeusapusopimukseen. Julkisen sektorin 
elinten, luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden, datan välittäjien ja 
data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden, jotka ovat myöntäneet 
oikeuden tai joille on myönnetty oikeus 
vaihtaa tai käyttää uudelleen dataa, olisi 
varmistettava, että siirrettäessä dataa 
kolmansiin maihin noudatetaan kaikilta 
osin unionin ja kansallista lainsäädäntöä. 
Joissakin tapauksissa voi syntyä tilanteita, 
joissa kolmannen maan lainsäädäntöön 
perustuva velvoite siirtää muita kuin 
henkilötietoja tai tarjota pääsy niihin on 
ristiriidassa sellaisen kilpailevan 
velvoitteen kanssa, joka koskee tällaisten 
tietojen suojaamista unionin tai kansallisen 
lainsäädännön nojalla, erityisesti 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun 
osalta, mukaan lukien luottamuksellisuutta 
koskevat sopimusvelvoitteet kyseisen 
lainsäädännön mukaisesti. Jos tällaisia 
asioita säänteleviä kansainvälisiä 
sopimuksia ei ole, siirto tai pääsy tietoihin 
olisi sallittava vain tietyin edellytyksin. 
Erityisesti olisi edellytettävä, että 
kolmannen maan järjestelmässä vaaditaan 
päätöksen perustelujen ja 
oikeasuhteisuuden esittämistä, että 
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tuomioistuimen määräys tai päätös on 
luonteeltaan erityinen ja että vastaanottajan 
perusteltu vastalause voidaan saattaa 
käsiteltäväksi kolmannen maan 
toimivaltaiseen tuomioistuimeen, jolla on 
valtuudet ottaa asianmukaisesti huomioon 
tällaisten tietojen toimittajan 
asiaankuuluvat oikeudelliset edut.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan estää laiton pääsy 
muihin kuin henkilötietoihin, julkisen 
sektorin elinten, luonnollisten henkilöiden 
tai oikeushenkilöiden, joille on myönnetty 
oikeus tietojen uudelleenkäyttöön, datan 
jakamispalvelujen tarjoajien ja 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkittyjen 
yhteisöjen olisi toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet estääkseen 
pääsyn järjestelmiin, joissa säilytetään 
muita kuin henkilötietoja, mukaan lukien 
tietojen salaaminen tai yritystason 
toimintatavat.

(18) Jotta voidaan estää laiton pääsy 
muihin kuin henkilötietoihin, julkisen 
sektorin elinten, luonnollisten henkilöiden 
tai oikeushenkilöiden, joille on myönnetty 
oikeus tietojen uudelleenkäyttöön, datan 
välittäjien ja tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkittyjen yhteisöjen olisi 
toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet estääkseen pääsyn 
järjestelmiin, joissa säilytetään muita kuin 
henkilötietoja, mukaan lukien tietojen 
salaaminen tai yritystason toimintatavat.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan rakentaa luottamusta 
uudelleenkäytön mekanismeihin, voi olla 
tarpeen asettaa kansainvälisiä sitoumuksia 
noudattaen tiukempia ehtoja 
tietyntyyppisille muille kuin 
henkilötiedoille, jotka on määritelty erittäin 
arkaluonteisiksi, kun on kyse datan 
siirtämisestä kolmansiin maihin, jos siirto 

(19) Jotta voidaan rakentaa luottamusta 
uudelleenkäytön mekanismeihin, voi olla 
tarpeen asettaa kansainvälisiä sitoumuksia 
noudattaen tiukempia ehtoja 
tietyntyyppisille muille kuin 
henkilötiedoille, jotka on unionin 
lainsäädännön mukaisesti määritelty 
erittäin arkaluonteisiksi, kun on kyse datan 
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voisi vaarantaa julkisen politiikan 
tavoitteet. Esimerkiksi terveydenhuollon 
alalla tietyt julkisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toimijoiden, 
kuten julkisten sairaaloiden, hallussa olevat 
data-aineistot voitaisiin määritellä erittäin 
arkaluonteisiksi terveystiedoiksi. Jotta 
voidaan varmistaa yhdenmukaistetut 
käytännöt kaikkialla unionissa, tämän 
tyyppiset erittäin arkaluonteiset muut kuin 
julkiset henkilötiedot olisi määriteltävä 
unionin lainsäädännössä, esimerkiksi 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
yhteydessä tai muussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä. Edellytykset, jotka 
koskevat tällaisten tietojen siirtoa 
kolmansiin maihin, olisi vahvistettava 
delegoiduilla säädöksillä. Edellytysten olisi 
oltava oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja 
tarpeellisia määritettyjen oikeutettujen 
yleisten poliittisten tavoitteiden 
suojaamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kansanterveyden suojelu, yleinen järjestys, 
turvallisuus, ympäristö, julkinen moraali, 
kuluttajansuoja sekä yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelu. Edellytysten olisi 
oltava suhteessa tunnistettuihin riskeihin, 
joita liittyy tällaisten tietojen 
arkaluonteisuuteen, mukaan lukien 
henkilöiden uudelleentunnistamisen riski. 
Ne voivat sisältää siirtoa tai teknisiin 
järjestelyihin liittyviä ehtoja, joita voivat 
olla esimerkiksi turvatun käsittely-
ympäristön käyttöä koskeva vaatimus 
taikka rajoitukset, jotka koskevat datan 
uudelleenkäyttöä kolmansissa maissa tai 
henkilöryhmiä, joilla on oikeus siirtää 
tällaista dataa kolmansiin maihin tai saada 
pääsy dataan kolmannessa maassa. 
Poikkeustapauksissa niihin voisi myös 
sisältyä datan siirtoa kolmansiin maihin 
koskevia rajoituksia yleisen edun 
suojaamiseksi.

siirtämisestä kolmansiin maihin, jos siirto 
voisi vaarantaa julkisen politiikan 
tavoitteet. Esimerkiksi terveydenhuollon 
alalla tietyt julkisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toimijoiden, 
kuten julkisten sairaaloiden, hallussa olevat 
data-aineistot voitaisiin määritellä erittäin 
arkaluonteisiksi terveystiedoiksi. Jotta 
voidaan varmistaa yhdenmukaistetut 
käytännöt kaikkialla unionissa, tämän 
tyyppiset erittäin arkaluonteiset muut kuin 
julkiset henkilötiedot olisi määriteltävä 
unionin lainsäädännössä, esimerkiksi 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
yhteydessä tai muussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä. Edellytykset, jotka 
koskevat tällaisten tietojen siirtoa 
kolmansiin maihin, olisi vahvistettava 
delegoiduilla säädöksillä. Edellytysten olisi 
oltava läpinäkyviä, oikeasuhteisia, 
syrjimättömiä ja tarpeellisia selkeästi 
määritettyjen oikeutettujen yleisten 
poliittisten tavoitteiden suojaamiseksi. 
Tällaisia ovat esimerkiksi kansanterveyden 
suojelu, yleinen järjestys, turvallisuus, 
ympäristö, julkinen moraali, 
kuluttajansuoja sekä yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelu. Edellytysten olisi 
oltava suhteessa tunnistettuihin riskeihin, 
joita liittyy tällaisten tietojen 
arkaluonteisuuteen, mukaan lukien 
henkilöiden uudelleentunnistamisen riski. 
Ne voivat sisältää siirtoa tai teknisiin 
järjestelyihin liittyviä ehtoja, joita voivat 
olla esimerkiksi turvatun käsittely-
ympäristön käyttöä koskeva vaatimus 
taikka rajoitukset, jotka koskevat datan 
uudelleenkäyttöä kolmansissa maissa tai 
henkilöryhmiä, joilla on oikeus siirtää 
tällaista dataa kolmansiin maihin tai saada 
pääsy dataan kolmannessa maassa. 
Poikkeustapauksissa niihin voisi myös 
sisältyä datan siirtoa kolmansiin maihin 
koskevia rajoituksia yleisen edun 
suojaamiseksi.

Tarkistus 16
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Julkisen sektorin elinten olisi 
voitava veloittaa maksuja datan 
uudelleenkäytöstä, mutta niiden olisi myös 
voitava päättää datan saataville 
asettamisesta valtiontukisääntöjä 
noudattaen alennetuin kustannuksin tai 
ilman kustannuksia, esimerkiksi tiettyjen 
uudelleenkäyttöluokkien, kuten muun kuin 
kaupallisen uudelleenkäytön, tai pienten ja 
keskisuurten yritysten uudelleenkäytön 
tapauksessa, jotta voidaan kannustaa 
tällaiseen uudelleenkäyttöön ja siten 
edistää tutkimusta ja innovointia sekä tukea 
yrityksiä, jotka ovat tärkeä innovoinnin 
lähde ja joiden on tavallisesti vaikeampi 
kerätä tarvittavaa dataa itse. Tällaisten 
maksujen olisi oltava kohtuullisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja ne olisi 
julkaistava verkossa.

(20) Julkisen sektorin elinten olisi 
voitava veloittaa kustannuksiin perustuvia 
maksuja datan uudelleenkäytöstä. 
Tällaisten maksujen olisi oltava 
läpinäkyviä, kohtuullisia ja syrjimättömiä, 
ne olisi julkaistava verkossa, ja niiden 
olisi katettava seurannasta ja 
täytäntöönpanosta aiheutuvat 
kustannukset. Julkisen sektorin elinten 
olisi voitava päättää datan saataville 
asettamisesta alennetuin kustannuksin tai 
ilman kustannuksia, esimerkiksi tiettyjen 
uudelleenkäyttöluokkien, kuten muun kuin 
kaupallisen uudelleenkäytön, tai 
mikroyritysten, pk-yritysten ja startup-
yritysten uudelleenkäytön tapauksessa, 
jotta voidaan kannustaa tällaiseen 
uudelleenkäyttöön ja siten edistää 
tutkimusta ja innovointia sekä tukea 
yrityksiä, jotka ovat tärkeä innovoinnin 
lähde ja joiden on tavallisesti vaikeampi 
kerätä tarvittavaa dataa itse. Luettelo 
uudelleenkäyttäjien luokista, joihin 
sovelletaan alennettuja maksuja tai 
maksuttomuutta, olisi julkistettava 
yhdessä tällaisen luettelon laatimisessa 
käytettyjen perusteiden kanssa 
valtiontukisääntöjen ja 
kilpailulainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
tällaisiin datan jakamispalveluihin, 
erityisesti datan käytön sekä datan 
haltijoiden asettamien ehtojen 
noudattamisen osalta, on tarpeen luoda 

(25) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
tällaisiin datan jakamispalveluihin, 
erityisesti datan käytön sekä datan 
haltijoiden asettamien ehtojen 
noudattamisen osalta, on tarpeen luoda 
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unionin tason sääntelykehys, jossa 
asetetaan erittäin pitkälle yhdenmukaistetut 
vaatimukset tällaisten datan 
jakamispalvelujen luotettavalle 
tarjoamiselle. Tämä auttaa varmistamaan, 
että datan haltijoilla ja käyttäjillä on 
paremmat mahdollisuudet valvoa dataansa 
pääsyä ja sen käyttöä unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Datan 
jakamispalvelujen tarjoajien olisi voitava 
tarjota sekä yritysten välistä että yritysten 
ja kuluttajien välistä datan jakamista varten 
uudenlainen ”eurooppalainen” 
datahallinnon tapa siten, että 
datataloudessa erotetaan toisistaan datan 
saataville antaminen, välittäminen ja 
käyttö. Datan jakamispalvelujen tarjoajat 
voivat myös asettaa saataville erityisen 
teknisen infrastruktuurin datan haltijoiden 
ja datan käyttäjien yhteenliittämistä varten.

unionin tason sääntelykehys, jossa 
asetetaan erittäin pitkälle yhdenmukaistetut 
vaatimukset tällaisten datan 
jakamispalvelujen luotettavalle ja 
syrjimättömälle tarjoamiselle. Tämä auttaa 
varmistamaan, että datan haltijoilla ja 
käyttäjillä on paremmat mahdollisuudet 
valvoa dataansa pääsyä ja sen käyttöä 
unionin lainsäädännön mukaisesti. Datan 
jakamispalvelujen tarjoajien olisi voitava 
tarjota sekä yritysten välistä että yritysten 
ja kuluttajien välistä datan jakamista varten 
uudenlainen ”eurooppalainen” 
datahallinnon tapa siten, että 
datataloudessa erotetaan toisistaan datan 
saataville antaminen, välittäminen ja 
käyttö. Datan jakamispalvelujen tarjoajat 
voivat myös asettaa saataville erityisen 
teknisen infrastruktuurin datan haltijoiden 
ja datan käyttäjien yhteenliittämistä varten.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Keskeinen tekijä datan haltijoiden 
ja datan käyttäjien luottamuksen 
lisäämiseksi ja valvontamahdollisuuksien 
parantamiseksi datan jakamispalveluissa on 
datan jakamispalvelujen tarjoajien 
puolueettomuus datan haltijoiden ja datan 
käyttäjien välillä vaihdettavan datan 
suhteen. Sen vuoksi on tarpeen, että datan 
jakamispalvelujen tarjoajat toimivat 
ainoastaan välittäjinä liiketoimissa eivätkä 
käytä vaihdettuja tietoja mihinkään 
muuhun tarkoitukseen. Tämä edellyttää 
myös datan jakamispalvelun ja muiden 
tarjottujen palvelujen rakenteellista 
erottamista toisistaan eturistiriitojen 
välttämiseksi. Lisäksi se tarkoittaa sitä, että 
datan jakamispalvelun tarjoajan olisi oltava 
oikeushenkilö, joka on erillinen kyseisen 
datan jakamispalvelun tarjoajan muista 
toiminnoista. Datan jakamispalvelujen 

(26) Keskeinen tekijä datan haltijoiden 
ja datan käyttäjien luottamuksen 
lisäämiseksi ja valvontamahdollisuuksien 
parantamiseksi datan jakamispalveluissa on 
datan välittäjien puolueettomuus datan 
haltijoiden ja datan käyttäjien välillä 
vaihdettavan datan suhteen. Sen vuoksi on 
tarpeen, että datan välittäjät toimivat 
ainoastaan välittäjinä liiketoimissa eivätkä 
käytä vaihdettuja tietoja mihinkään 
muuhun tarkoitukseen. Tämä edellyttää 
myös datan jakamispalvelun ja muiden 
tarjottujen palvelujen rakenteellista 
erottamista toisistaan eturistiriitojen 
välttämiseksi. Lisäksi se tarkoittaa sitä, että 
datan jakamispalvelun tarjoajan olisi oltava 
oikeushenkilö, joka on erillinen kyseisen 
datan välittäjän muista toiminnoista. 
Datan välittäjien olisi noudatettava myös 
muita edellytyksiä luottamuksen 
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tarjoajilla, jotka välittävät datan 
vaihtamista datan haltijoita olevien 
yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden 
välillä, olisi lisäksi oltava 
luottamusvelvollisuus yksityishenkilöitä 
kohtaan sen varmistamiseksi, että he 
toimivat datan haltijoiden edun mukaisesti.

varmistamiseksi, mukaan lukien riittävät 
takeet maksukyvyttömyyden varalta. Jos 
datan välittäjä tarjoaa muita dataan 
liittyviä palveluja, datan välityspalvelujen 
hinnoitteluun ja ehtoihin ei saisi 
vaikuttaa se, käytetäänkö näitä muita 
palveluja ja missä määrin niitä käytetään. 
Lisäksi datan välittäjien olisi korvattava 
datan haltijoille datan häviäminen. Datan 
välittäjillä, jotka välittävät datan 
vaihtamista datan haltijoita olevien 
yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden 
välillä, olisi lisäksi oltava 
luottamusvelvollisuus yksityishenkilöitä 
kohtaan sen varmistamiseksi, että he 
toimivat datan haltijoiden edun mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa, että datan 
jakamispalvelujen tarjoajat noudattavat 
tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, 
kyseisillä palveluntarjoajilla olisi oltava 
sijoittautumispaikka unionissa. 
Vaihtoehtoisesti, jos datan 
jakamispalvelujen tarjoaja, joka ei ole 
sijoittautunut unioniin, tarjoaa palveluja 
unionissa, sen olisi nimettävä edustaja. 
Edustajan nimeäminen on tarpeen, koska 
tällaiset datan jakamispalvelujen tarjoajat 
käsittelevät henkilötietoja ja kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja, mikä edellyttää, 
että on seurattava tarkasti, miten tällaiset 
palveluntarjoajat noudattavat tässä 
asetuksessa säädettyjä edellytyksiä. Jotta 
voidaan määrittää, tarjoaako tällainen datan 
jakamispalvelun tarjoaja palveluja 
unionissa, olisi selvitettävä, onko ilmeistä, 
että kyseinen datan jakamispalvelujen 
tarjoaja aikoo tarjota palveluja henkilöille 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. 
Aikomuksen selvittämiseen ei saisi riittää 
pelkkä datan jakamispalvelujen tarjoajan 

(27) Jotta voidaan varmistaa, että datan 
välittäjät noudattavat tässä asetuksessa 
säädettyjä edellytyksiä, kyseisillä 
välittäjillä olisi oltava sijoittautumispaikka 
unionissa. Vaihtoehtoisesti, jos datan 
välittäjä, joka ei ole sijoittautunut unioniin, 
tarjoaa palveluja unionissa, sen olisi 
nimettävä edustaja. Edustajan nimeäminen 
on tarpeen, koska tällaiset datan välittäjät 
käsittelevät henkilötietoja ja kaupallisesti 
luottamuksellisia tietoja, mikä edellyttää, 
että on seurattava tarkasti, miten datan 
välittäjät noudattavat tässä asetuksessa 
säädettyjä edellytyksiä. Jotta voidaan 
määrittää, tarjoaako tällainen datan 
välittäjä palveluja unionissa, olisi 
selvitettävä, onko ilmeistä, että kyseinen 
datan välittäjä aikoo tarjota palveluja 
henkilöille yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa. Aikomuksen selvittämiseen 
ei saisi riittää pelkkä datan välittäjän 
verkkosivuston, sähköpostiosoitteen ja 
muiden yhteystietojen saatavuus unionissa 
taikka siinä kolmannessa maassa, johon 
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verkkosivuston, sähköpostiosoitteen ja 
muiden yhteystietojen saatavuus unionissa 
taikka siinä kolmannessa maassa, johon 
datan jakamispalvelujen tarjoaja on 
sijoittautunut, yleisesti käytettävän kielen 
käyttö. Sellaiset seikat, kuten yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa yleisesti 
käytettävän kielen tai rahayksikön käyttö ja 
mahdollisuus tilata palveluja kyseisellä 
muulla kielellä tai maininta unionissa 
olevista käyttäjistä, voivat kuitenkin 
osoittaa olevan ilmeistä, että datan 
jakamispalvelujen tarjoaja aikoo tarjota 
palveluja unionissa. Edustajan olisi 
toimittava datan jakamispalvelujen 
tarjoajan puolesta, ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava ottaa yhteyttä 
edustajaan. Edustaja olisi nimettävä datan 
jakamispalvelujen tarjoajan kirjallisella 
valtuutuksella hoitamaan tämän puolesta 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteet.

datan välittäjä on sijoittautunut, yleisesti 
käytettävän kielen käyttö. Sellaiset seikat, 
kuten yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa yleisesti käytettävän kielen 
tai rahayksikön käyttö ja mahdollisuus 
tilata palveluja kyseisellä muulla kielellä 
tai maininta unionissa olevista käyttäjistä, 
voivat kuitenkin osoittaa olevan ilmeistä, 
että datan välittäjä aikoo tarjota palveluja 
unionissa. Edustajan olisi toimittava datan 
välittäjän puolesta, ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava ottaa yhteyttä 
edustajaan. Edustaja olisi nimettävä datan 
välittäjän kirjallisella valtuutuksella 
hoitamaan tämän puolesta tämän asetuksen 
mukaiset velvoitteet.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa datan 
jakamispalvelujen tarjoajien 
velvoitteeseen noudattaa asetusta (EU) 
2016/679 eikä valvontaviranomaisten 
velvollisuuteen varmistaa kyseisen 
asetuksen noudattaminen. Jos datan 
jakamispalvelujen tarjoajat ovat 
asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuja 
rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen 
käsittelijöitä, niitä sitovat kyseisen 
asetuksen säännöt. Tämä asetus ei 
myöskään saisi vaikuttaa 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen.

(28) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa datan 
välittäjien velvoitteeseen noudattaa 
asetusta (EU) 2016/679 eikä 
valvontaviranomaisten velvollisuuteen 
varmistaa kyseisen asetuksen 
noudattaminen. Jos datan välittäjät ovat 
asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuja 
rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen 
käsittelijöitä, niitä sitovat kyseisen 
asetuksen säännöt. Rekisteröidyillä on 
monenlaisia oikeuksia tällaisiin 
palveluntarjoajiin nähden, mukaan 
lukien oikeus korvaukseen aiheutuneista 
aineellisista tai aineettomista vahingoista. 
Tämä asetus ei myöskään saisi vaikuttaa 
kilpailulainsäädännön soveltamiseen.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Datan jakamispalvelujen tarjoajien 
olisi myös toteutettava toimenpiteitä 
kilpailulainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. Datan jakamisesta voi 
seurata monenlaisia tehokkuusetuja, mutta 
se voi myös johtaa kilpailunrajoituksiin, 
erityisesti jos siihen sisältyy kilpailun 
kannalta arkaluonteisten tietojen jakamista. 
Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa 
datan jakaminen antaa yrityksille 
mahdollisuuden saada tietoa nykyisten tai 
mahdollisten kilpailijoidensa 
markkinastrategioista. Kilpailun kannalta 
arkaluonteisia tietoja ovat yleensä tiedot 
tulevista hinnoista, tuotantokustannuksista, 
määristä, liikevaihdosta, myynnistä tai 
kapasiteetista.

(29) Datan välittäjien olisi myös 
toteutettava toimenpiteitä 
kilpailulainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. Datan jakamisesta voi 
seurata monenlaisia tehokkuusetuja, mutta 
se voi myös johtaa kilpailunrajoituksiin, 
erityisesti jos siihen sisältyy kilpailun 
kannalta arkaluonteisten tietojen jakamista. 
Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa 
datan jakaminen antaa yrityksille 
mahdollisuuden saada tietoa nykyisten tai 
mahdollisten kilpailijoidensa 
markkinastrategioista. Kilpailun kannalta 
arkaluonteisia tietoja ovat yleensä tiedot 
tulevista hinnoista, tuotantokustannuksista, 
määristä, liikevaihdosta, myynnistä tai 
kapasiteetista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jos toimivaltainen viranomainen 
on vahvistanut, että datan välittäjä 
noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä 
vaatimuksia, kyseisen datan välittäjän 
olisi voitava käyttää itsestään kirjallisessa 
ja suullisessa viestinnässään mainintaa 
”unionissa tunnustettu datan välittäjä”. 
Datan välittäjien olisi käytettävä erikseen 
suunniteltua unionin logoa tai QR-
koodia, jossa on linkki eurooppalaiseen 
rekisteriin. Logon tavoitteena olisi oltava 
tarjota yhtenäinen visuaalinen ilme 
unionin datan välittäjille ja lisätä datan 
haltijoiden ja käyttäjien luottamusta. 
Logo olisi luotava ja pidettävä esillä 
erillisessä täytäntöönpanosäädöksessä 
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vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava 
periä maksuja. Tällaisten maksujen olisi 
oltava läpinäkyviä, oikeasuhteisia ja 
puolueettomia, ja niiden olisi perustuttava 
hallinnollisiin kustannuksiin, joita 
toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu 
sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja 
muista markkinavalvontatoimista, jotka 
liittyvät datan jakamispalveluja koskeviin 
ilmoituksiin. Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava 
päättää soveltaa alennettuja maksuja 
mikroyrityksiin, pk-yrityksiin ja startup-
yrityksiin tai olla perimättä niiltä 
maksuja.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tehokkaan rajatylittävän 
palveluntarjonnan tukemiseksi datan 
jakamispalvelujen tarjoajaa olisi 
vaadittava lähettämään ilmoitus ainoastaan 
sen jäsenvaltion nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jossa sen päätoimipaikka 
sijaitsee tai jossa sillä on laillinen edustaja. 
Tällaisella ilmoituksella olisi ilmoitettava 
ainoastaan aikomuksesta tarjota tällaisia 
palveluja, ja siinä olisi ilmoitettava vain 
tässä asetuksessa säädetyt tiedot.

(31) Tehokkaan rajatylittävän 
palveluntarjonnan tukemiseksi datan 
välittäjää olisi vaadittava lähettämään 
ilmoitus ainoastaan sen jäsenvaltion 
nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jossa sen päätoimipaikka sijaitsee tai jossa 
sillä on laillinen edustaja. Tällaisella 
ilmoituksella olisi ilmoitettava ainoastaan 
aikomuksesta tarjota tällaisia palveluja, ja 
siinä olisi ilmoitettava vain tässä 
asetuksessa säädetyt tiedot.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Datan jakamispalvelujen tarjoajan 
päätoimipaikan unionissa olisi oltava se 
jäsenvaltio, jossa sillä on unionissa 
keskushallinto. Datan jakamispalvelujen 
tarjoajan päätoimipaikka unionissa olisi 
määritettävä objektiivisin perustein, ja 
määritettäessä olisi edellytettävä 
hallintotoimien tehokasta ja tosiasiallista 
toteuttamista.

(32) Datan välittäjän päätoimipaikan 
unionissa olisi oltava se jäsenvaltio, jossa 
sillä on unionissa keskushallinto. Datan 
välittäjän päätoimipaikka unionissa olisi 
määritettävä objektiivisin perustein, ja 
määritettäessä olisi edellytettävä 
hallintotoimien tehokasta ja tosiasiallista 
toteuttamista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Oikeushenkilöiden, jotka pyrkivät 
tukemaan yleisen edun mukaisia 
tarkoituksia asettamalla saataville dataa 
laajamittaisesti ja data-altruismin pohjalta 
ja jotka täyttävät tietyt vaatimukset, olisi 
voitava rekisteröityä ”unionissa 
tunnustetuiksi data-altruismipohjaisiksi 
organisaatioiksi”. Tämä voisi johtaa 
datavarastojen perustamiseen. Sen, että 
rekisteröinti yhdessä jäsenvaltiossa olisi 
voimassa koko unionissa, pitäisi helpottaa 
datan rajatylittävää käyttöä unionissa ja 
useita jäsenvaltioita kattavien 
datavarantojen syntymistä. Tältä osin 
rekisteröidyt antaisivat suostumuksensa 
datan käsittelyyn erityisiä tarkoituksia 
varten, mutta he voisivat myös antaa 
suostumuksensa datan käsittelyyn tietyillä 
tutkimusaloilla tai tutkimushankkeiden 
osissa, koska usein ei ole datankeruun 
yhteydessä mahdollista täysin määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta 
tieteellistä tutkimusta varten. 
Oikeushenkilöt voisivat antaa luvan 

(36) Oikeushenkilöiden, jotka pyrkivät 
tukemaan yleisen edun mukaisia 
tarkoituksia asettamalla saataville dataa 
laajamittaisesti ja data-altruismin pohjalta 
ja jotka täyttävät tietyt vaatimukset, olisi 
voitava rekisteröityä ”unionissa 
tunnustetuiksi data-altruismipohjaisiksi 
organisaatioiksi”. Tämä voisi johtaa 
datavarastojen perustamiseen. Sen, että 
rekisteröinti yhdessä jäsenvaltiossa olisi 
voimassa koko unionissa, pitäisi helpottaa 
datan rajatylittävää käyttöä unionissa ja 
useita jäsenvaltioita kattavien 
datavarantojen syntymistä. Tältä osin 
rekisteröidyt antaisivat suostumuksensa 
datan käsittelyyn erityisiä tarkoituksia 
varten, mutta he voisivat myös antaa 
suostumuksensa datan käsittelyyn tietyillä 
tutkimusaloilla tai tutkimushankkeiden 
osissa, koska usein ei ole datankeruun 
yhteydessä mahdollista täysin määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta 
tieteellistä tutkimusta varten. 
Oikeushenkilöt voisivat antaa luvan 
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hallussaan olevien muiden kuin 
henkilötietojen käsittelyyn sellaisia 
tarkoituksia varten, joita ei ole määritelty 
luvan myöntämishetkellä. Jos tällaiset 
rekisteröidyt yhteisöt noudattavat 
vapaaehtoisesti tiettyjä vaatimuksia, olisi 
voitava luottaa siihen, että altruistisiin 
tarkoituksiin saataville asetettu data 
palvelee yleistä etua. Tällaisen 
luottamuksen olisi perustuttava erityisesti 
sijoittautumispaikkaan unionissa ja 
vaatimukseen, jonka mukaan 
rekisteröityjen yhteisöjen on oltava voittoa 
tavoittelemattomia, sekä 
avoimuusvaatimuksiin ja siihen, että 
käytössä on erityisiä suojatoimenpiteitä 
rekisteröityjen ja yritysten oikeuksien ja 
etujen suojaamiseksi. Muihin 
suojatoimenpiteisiin olisi kuuluttava 
asiaankuuluvan datan käsittelyn 
mahdollistaminen rekisteröidyn yhteisön 
ylläpitämässä turvatussa käsittely-
ympäristössä, valvontamekanismit, kuten 
eettiset neuvostot tai lautakunnat, joiden 
avulla varmistetaan, että rekisterinpitäjä 
noudattaa korkeita tieteellisen etiikan 
vaatimuksia, tehokkaat tekniset keinot 
peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä 
milloin tahansa asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisten henkilötietojen käsittelijöiden 
tiedotusvelvoitteiden perusteella sekä 
keinot, joilla rekisteröidyt voivat pysyä 
ajan tasalla saataville asettamansa datan 
käytöstä.

hallussaan olevien muiden kuin 
henkilötietojen käsittelyyn sellaisia 
tarkoituksia varten, joita ei ole määritelty 
luvan myöntämishetkellä. Jos tällaiset 
rekisteröidyt yhteisöt rekisteröityvät 
vapaaehtoisesti ”unionissa tunnustetuksi 
data-altruismipohjaiseksi 
organisaatioksi” ja noudattavat tiettyjä 
vaatimuksia, olisi voitava luottaa siihen, 
että altruistisiin tarkoituksiin saataville 
asetettu data palvelee ainoastaan yleistä 
etua, ja rekisteröitymisen ja vaatimusten 
noudattamisen avulla olisi varmistettava, 
että tällaisen datan käytössä noudatetaan 
tiukasti sitä tarkoitusta, jota varten 
suostumus tai lupa annettiin. Tällaisen 
luottamuksen olisi perustuttava erityisesti 
sijoittautumispaikkaan unionissa ja 
vaatimukseen, jonka mukaan 
rekisteröityjen yhteisöjen on oltava voittoa 
tavoittelemattomia, sekä 
avoimuusvaatimuksiin ja siihen, että 
käytössä on erityisiä suojatoimenpiteitä 
rekisteröityjen ja yritysten oikeuksien ja 
etujen suojaamiseksi. Tällaisiin 
suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2020/18281 a säädettyjen 
oikeuksien soveltaminen tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen, ja niiden olisi 
taattava, että oikeushenkilöt eivät käytä 
datan lahjoittamispyyntöjen yhteydessä 
harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä. 
Muihin suojatoimenpiteisiin olisi 
kuuluttava asiaankuuluvan datan käsittelyn 
mahdollistaminen rekisteröidyn yhteisön 
ylläpitämässä turvatussa käsittely-
ympäristössä, valvontamekanismit, kuten 
eettiset neuvostot tai lautakunnat, joiden 
avulla varmistetaan, että rekisterinpitäjä 
noudattaa korkeita tieteellisen etiikan 
vaatimuksia, tehokkaat tekniset keinot 
peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä 
milloin tahansa asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisten henkilötietojen käsittelijöiden 
tiedotusvelvoitteiden perusteella sekä 
keinot, joilla rekisteröidyt voivat pysyä 
ajan tasalla saataville asettamansa datan 
käytöstä. Lisäksi datan välittäjien olisi 
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korvattava datan haltijoille datan 
häviäminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen EU 2016/679 
soveltamista.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2020/1828, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2020, kuluttajien 
yhteisten etujen suojaamiseksi 
nostettavista edustajakanteista ja 
direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta 
(EUVL L 409, 4.12.2020, s. 1).

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tällä asetuksella ei rajoiteta 
sellaisten yhteisöjen perustamista, 
organisointia ja toimintaa, jotka pyrkivät 
harjoittamaan data-altruismia kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Se perustuu 
kansallisten lainsäädäntöjen vaatimuksiin, 
jotka koskevat laillista toimintaa voittoa 
tavoittelemattomana organisaationa 
jäsenvaltiossa. Tämän asetuksen 
vaatimukset täyttävien yhteisöjen olisi 
voitava käyttää nimitystä ”unionissa 
tunnustettu data-altruismipohjainen 
organisaatio”.

(37) Tällä asetuksella ei rajoiteta 
sellaisten yhteisöjen perustamista, 
organisointia ja toimintaa, jotka pyrkivät 
harjoittamaan data-altruismia kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Se perustuu 
kansallisten lainsäädäntöjen vaatimuksiin, 
jotka koskevat laillista toimintaa voittoa 
tavoittelemattomana organisaationa 
jäsenvaltiossa. Tämän asetuksen 
vaatimukset täyttävien yhteisöjen olisi 
voitava käyttää nimitystä ”unionissa 
tunnustettu data-altruismipohjainen 
organisaatio”. Yhteisön olisi käytettävä 
sekä verkossa että sen ulkopuolella 
erikseen suunniteltua unionin logoa tai 
QR-koodia, jossa on linkki tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
eurooppalaiseen rekisteriin. Logon 
tavoitteena olisi oltava tarjota yhtenäinen 
visuaalinen ilme unionin data-
altruismipohjaisille organisaatioille ja 
lisätä rekisteröityjen ja oikeushenkilöiden 
luottamusta. Logo olisi luotava ja 
pidettävä esillä erillisessä 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Suostumuksen antamiseen ja 
peruuttamiseen liittyvän oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi, erityisesti kun on kyse 
tieteellisestä tutkimuksesta ja altruistiselta 
pohjalta saataville asetetun datan käytöstä 
tilastollisiin tarkoituksiin, olisi laadittava 
data-altruismia koskeva eurooppalainen 
suostumuslomake, jota olisi käytettävä 
datan altruistisen jakamisen yhteydessä. 
Tällaisella lomakkeella olisi lisättävä 
rekisteröityjen kannalta läpinäkyvyyttä sen 
suhteen, että heidän dataansa käsitellään ja 
käytetään heidän suostumuksensa 
mukaisesti ja tietosuojasääntöjä kaikilta 
osin noudattaen. Sen avulla voitaisiin myös 
virtaviivaistaa yritysten harjoittamaa data-
altruismia ja tarjota yrityksille mekanismi 
datan käyttöluvan peruuttamiseen. Jotta 
voidaan ottaa huomioon yksittäisten alojen 
erityispiirteet, myös tietosuojan 
näkökulmasta, data-altruismia koskevaan 
eurooppalaiseen suostumuslomakkeeseen 
olisi voitava tehdä alakohtaisia 
mukautuksia.

(39) Suostumuksen antamiseen ja 
peruuttamiseen liittyvän oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi, erityisesti kun on kyse 
tieteellisestä tutkimuksesta ja altruistiselta 
pohjalta saataville asetetun datan käytöstä 
tilastollisiin tarkoituksiin, olisi laadittava 
data-altruismia koskeva eurooppalainen 
suostumusrajapinta, jota olisi käytettävä 
datan altruistisen jakamisen yhteydessä. 
Tällaisella rajapinnalla olisi lisättävä 
rekisteröityjen kannalta läpinäkyvyyttä sen 
suhteen, että heidän dataansa käsitellään ja 
käytetään heidän suostumuksensa 
mukaisesti ja tietosuojasääntöjä kaikilta 
osin noudattaen. Sen avulla voitaisiin myös 
virtaviivaistaa yritysten harjoittamaa data-
altruismia ja tarjota yrityksille mekanismi 
datan käyttöluvan peruuttamiseen. Jotta 
voidaan ottaa huomioon yksittäisten alojen 
erityispiirteet, myös tietosuojan 
näkökulmasta, data-altruismia koskevaan 
eurooppalaiseen suostumusrajapintaan 
olisi voitava tehdä alakohtaisia 
mukautuksia. Rajapinnan olisi tarjottava 
ajantasaista tietoa siitä, minkä tyyppistä 
dataa data-altruismipohjaisen 
organisaation käyttäjät ovat käyttäneet 
sekä kuinka tiheästi ja mihin 
tarkoitukseen sitä on käytetty.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Datahallinnon sääntelypuitteiden 
onnistuneen täytäntöönpanon 

(40) Datahallinnon sääntelypuitteiden 
onnistuneen täytäntöönpanon 
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turvaamiseksi olisi perustettava Euroopan 
datainnovaatiolautakunta 
asiantuntijaryhmän muodossa. 
Lautakunnan olisi koostuttava 
jäsenvaltioiden ja komission edustajista 
sekä asiaankuuluvien data-avaruuksien ja 
erityisalojen (kuten terveydenhuollon, 
maatalouden, liikenteen ja tilastojen) 
edustajista. Euroopan tietosuojaneuvostoa 
olisi pyydettävä nimittämään edustaja 
Euroopan datainnovaatiolautakuntaan.

turvaamiseksi olisi perustettava Euroopan 
datainnovaatiolautakunta 
asiantuntijaryhmän muodossa. 
Lautakunnan olisi koostuttava 
jäsenvaltioiden ja komission edustajista, 
EU:n pk-yrityslähettiläästä tai pk-
yrityslähettiläsverkoston nimittämästä 
edustajasta, asiaankuuluvien data-
avaruuksien edustajista, asianomaisten 
virastojen edustajista ja tiettyjen 
erityisalojen (kuten terveydenhuollon, 
maatalouden, liikenteen ja tilastojen) 
toimivaltaisten viranomaisten edustajista. 
Euroopan tietosuojaneuvostoa ja 
asianomaisia standardointielimiä olisi 
pyydettävä nimittämään edustaja Euroopan 
datainnovaatiolautakuntaan. Toimialan 
edustajat, mukaan lukien kansallisten, 
monikansallisten tai yhteisten 
eurooppalaisten data-avaruuksien, pk-
yritysten, tutkimusorganisaatioiden, 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 
sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen 
edustajat, olisi kutsuttava osallistumaan 
lautakunnan kokouksiin ja sen 
työskentelyyn. Lisäksi yksityishenkilöinä 
nimitetyt asiantuntijat, joilla on 
todistetusti tietämystä ja kokemusta tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvilta 
aloilta, olisi myös kutsuttava 
osallistumaan lautakunnan kokouksiin ja 
osallistumaan tarvittavissa määrin sen 
työhön. Lautakunnan olisi kokoonnuttava 
eri kokoonpanoissa käsiteltävien aiheiden 
mukaan, ja sen keskustelut ja asiakirjat 
olisi julkistettava.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lautakunnan olisi tuettava 
komission työtä tämän asetuksen 

(41) Lautakunnan olisi tuettava 
komission työtä tämän asetuksen 
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soveltamisalaan kuuluvia aiheita koskevien 
kansallisten käytäntöjen ja politiikkojen 
koordinoinnissa ja monialaisen tiedon 
käytön edistämisessä sitoutumalla 
eurooppalaisiin 
yhteentoimivuusperiaatteisiin (EIF) ja 
käyttämällä standardeja ja eritelmiä (kuten 
Core Vocabularies -mallit44 ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen rakenneosat45), 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yksittäisillä aloilla tehtävää 
standardointityötä. Teknistä standardointia 
koskevaan työhön voi sisältyä 
painopisteiden määrittäminen standardien 
kehittämistä varten sekä sellaisten 
teknisten ja oikeudellisten standardien 
laatiminen ja ylläpitäminen, jotka koskevat 
datan siirtämistä kahden käsittely-
ympäristön välillä siten, että data-
avaruudet voidaan organisoida 
turvautumatta välittäjään. Lautakunnan 
olisi tehtävä yhteistyötä datan 
uudelleenkäyttöä käsittelevien 
alakohtaisten elinten, verkostojen tai 
asiantuntijaryhmien tai muiden 
monialaisten organisaatioiden kanssa. 
Data-altruismin osalta lautakunnan olisi 
avustettava komissiota data-altruismia 
koskevan suostumuslomakkeen 
laatimisessa Euroopan tietosuojaneuvostoa 
kuullen.

soveltamisalaan kuuluvia aiheita koskevien 
kansallisten käytäntöjen ja politiikkojen 
koordinoinnissa ja monialaisen tiedon 
käytön edistämisessä sitoutumalla 
eurooppalaisiin 
yhteentoimivuusperiaatteisiin (EIF) ja 
käyttämällä standardeja ja eritelmiä (kuten 
Core Vocabularies -mallit44 ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen rakenneosat45), 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yksittäisillä aloilla tehtävää 
standardointityötä. Teknistä 
standardointia koskevan työn olisi 
perustuttava toimialaa ja sisämarkkinoita 
koskeviin aloitteisiin, ja sen olisi saatava 
laaja ja merkittävä hyväksyntä. 
Vahvistettaessa eri alojen välistä datan 
jakamista koskevia teknisiä standardeja 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
kyseisellä alalla sovellettaviin olemassa 
oleviin standardeihin, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset standardit 
monialaiselle datan jakamiselle ja 
yhteentoimivuudelle ja välttää yhden alan 
suosiminen toisen alan kustannuksella. 
Lisäksi teknistä standardointia koskevaan 
työhön voi sisältyä painopisteiden 
määrittäminen standardien kehittämistä 
varten sekä sellaisten teknisten ja 
oikeudellisten standardien laatiminen ja 
ylläpitäminen, jotka koskevat datan 
siirtämistä kahden käsittely-ympäristön 
välillä siten, että data-avaruudet voidaan 
organisoida turvautumatta välittäjään. 
Lautakunnan olisi tehtävä yhteistyötä datan 
uudelleenkäyttöä käsittelevien 
alakohtaisten elinten, verkostojen tai 
asiantuntijaryhmien tai muiden 
monialaisten organisaatioiden kanssa. 
Data-altruismin osalta lautakunnan olisi 
avustettava komissiota data-altruismia 
koskevan suostumuslomakkeen 
laatimisessa Euroopan tietosuojaneuvostoa 
kuullen.

__________________ __________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
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semic/core-vocabularies semic/core-vocabularies
45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Komission olisi varmistettava 
lautakunnan ja muulla asiaan liittyvistä 
aiheista annetulla lainsäädännöllä, 
erityisesti dataa ja tekoälyä koskevilla 
säädöksillä, perustettujen muiden unionin 
tason elinten yhteensovittaminen. Sen 
vuoksi lautakunnan olisi tässä 
asetuksessa säädettyjen tarkoitusten 
lisäksi neuvottava ja avustettava 
komissiota [tekoälyä koskevista 
yhdenmukaistetuista säännöistä 
(tekoälysäädös) (2021/0106 (COD)) 
annetussa] asetuksessa ... säädetyissä 
tarkoituksissa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) datan jakamispalvelujen 
tarjoamista koskevat ilmoitus- ja 
valvontapuitteet;

(b) datan välityspalvelujen tarjoamista 
koskevat ilmoitus- ja valvontapuitteet;

Tarkistus 33

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

(c a) säännökset Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan 
perustamisesta ja sen tehtävistä tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämä asetus ei rajoita muiden 
unionin säädösten sellaisten erityisten 
säännösten soveltamista, jotka koskevat 
tiettyihin datan luokkiin pääsyä tai niiden 
uudelleenkäyttöä taikka henkilötietojen tai 
muiden kuin henkilötietojen käsittelyyn 
liittyviä vaatimuksia. Jos alakohtaisessa 
unionin säädöksessä vaaditaan julkisen 
sektorin elimiä, datan jakamispalvelujen 
tarjoajia tai data-altruismipalveluja 
tarjoavia rekisteröityjä yhteisöjä 
noudattamaan erityisiä teknisiä, 
hallinnollisia tai organisatorisia 
lisävaatimuksia, myös lupa- tai 
sertifiointijärjestelmän perusteella, 
sovelletaan myös kyseisen alakohtaisen 
unionin säädöksen kyseisiä säännöksiä.

(2) Tämä asetus ei rajoita muun 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
sellaisten erityisten säännösten 
soveltamista, jotka koskevat tiettyihin 
datan luokkiin pääsyä tai niiden 
uudelleenkäyttöä taikka henkilötietojen, 
myös työsuhteiden yhteydessä 
käsiteltävien työntekijöiden 
henkilötietojen, tai muiden kuin 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 
vaatimuksia. Jos alakohtaisessa unionin 
säädöksessä vaaditaan julkisen sektorin 
elimiä, datan jakamispalvelujen tarjoajia tai 
data-altruismipalveluja tarjoavia 
rekisteröityjä yhteisöjä noudattamaan 
erityisiä teknisiä, hallinnollisia tai 
organisatorisia lisävaatimuksia, myös lupa- 
tai sertifiointijärjestelmän perusteella, 
sovelletaan myös kyseisen alakohtaisen 
unionin säädöksen kyseisiä säännöksiä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Henkilötietojen suojaa koskevaa 
unionin ja kansallista lainsäädäntöä 
sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen 
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yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin. 
Tämä asetus ei rajoita asetusten 
(EU) 2016/679 ja (EU) 58/1725 eikä 
direktiivin 2002/58/EY soveltamista, 
valvontaviranomaisten valtuudet mukaan 
lukien. Jos tämän asetuksen säännösten 
ja henkilötietojen suojaa koskevan 
unionin lainsäädännön välillä on 
ristiriita, sovelletaan viimeksi mainittua.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Tämä asetus ei rajoita yleistä 
turvallisuutta, puolustusta ja kansallista 
turvallisuutta koskeviin toimiin liittyvää 
jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’datan välityspalvelulla’ 
kaupallisen palvelun tarjoamista datan 
vaihtamista tai yhdistämistä varten, 
lukuun ottamatta
(a)  pilvipalveluja;
(b) palveluja, joissa hankitaan dataa 
datan haltijoilta, kootaan, rikastetaan tai 
muunnetaan dataa ja myönnetään datan 
käyttäjille lupia tästä tuloksena olevan 
datan käyttöön luomatta suoraa yhteyttä 
datan haltijoiden ja datan käyttäjien 
välille;
(c) palveluja, joissa keskitytään 
sisällön ja erityisesti tekijänoikeudella 
suojatun sisällön välittämiseen;
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(d) sellaisten datanvaihtoalustojen 
palveluja, joita käyttää yksinomaan yksi 
datan haltija hallussaan olevan datan 
käytön mahdollistamiseksi, sekä sellaisten 
alustojen palveluja, joita on kehitetty 
esineiden internetiin liitettyjen esineiden 
ja laitteiden yhteydessä ja joiden 
päätavoitteena on varmistaa verkkoon 
liitetyn esineen tai laitteen toiminnot ja 
mahdollistaa lisäarvopalvelut;
(e) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 
1 kohdan 53 alakohdassa tarkoitettujen 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien 
palveluja; ja
(f) direktiivin (EU) 2015/2366 
4 artiklan 19 alakohdassa tarkoitettujen 
tilitietopalvelun tarjoajien palveluja;

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ’datan välittäjällä’ datan 
välityspalvelun tarjoajaa, joka teknisten, 
oikeudellisten ja muiden palvelujen 
tarjoamisen kautta luo suhteita datan 
haltijoiden ja käyttäjien, joiden määrää ei 
ole määritetty, välille datan vaihtamista, 
yhdistämistä tai kauppaa varten;

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

(2 c) ’henkilötiedoilla’ asetuksen 
(EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa 
määriteltyjä henkilötietoja;
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ’suostumuksella’ asetuksen (EU) 
2016/679 4 artiklan 11 alakohdassa 
määriteltyä suostumusta;

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) ’rekisteröidyllä’ asetuksen (EU) 
2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa 
määriteltyä tunnistettua tai 
tunnistettavissa olevaa luonnollista 
henkilöä;

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

(3 c) ’käsittelyllä’ asetuksen 
(EU) 2016/679 4 artiklan 2 alakohdassa 
määriteltyä käsittelyä;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’datan käyttäjällä’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
laillinen pääsy tiettyihin henkilötietoihin 

(6) ’datan käyttäjällä’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
laillinen pääsy tiettyihin henkilötietoihin 
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tai muihin kuin henkilötietoihin ja jolla on 
lupa käyttää tällaista dataa kaupallisiin tai 
muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin;

tai muihin kuin henkilötietoihin ja jolla on 
oikeus käyttää tällaista dataa kaupallisiin 
tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen EU) 2016/679 ja asetuksen 
(EU) 2018/1807 soveltamista;

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ’datan uudelleenkäyttäjällä’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää dataa uudelleen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’datan jakamisella’ sitä, että datan 
haltija toimittaa datan käyttäjälle dataa 
käytettäväksi yhteisesti tai yksittäin 
vapaaehtoisten sopimusten perusteella joko 
suoraan tai välittäjän välityksellä;

(7) ’datan vaihtamisella’ sitä, että 
datan haltija toimittaa suostumuksen tai 
luvan annettuaan tai datan välittäjä 
toimittaa datan käyttäjälle dataa 
käytettäväksi yhteisesti tai yksittäin 
vapaaehtoisten sopimusten perusteella joko 
suoraan tai välittäjän välityksellä, avoimen 
datan tai kaupallisen lisenssin perusteella, 
maksutta tai maksua vastaan;

[sovelletaan johdonmukaisesti koko 
tekstiin]

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) ’dataosuuskunnalla’ 
organisaatiota, joka tukee ja neuvoo 
dataosuuskunnan jäseniä, jotka ovat 
rekisteröityjä taikka yhden henkilön 
yrityksiä, mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä, 
kun nämä tekevät tietoon perustuvia 
valintoja ennen suostumuksen antamista 
datan käsittelyyn tai neuvottelevat datan 
käsittelyä ja jakamista koskevista 
ehdoista;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’data-altruismilla’ rekisteröidyn 
antamaa suostumusta käsitellä itseään 
koskevia henkilötietoja tai muiden datan 
haltijoiden lupaa sallia muiden kuin 
henkilötietojensa käyttö ilman palkkiota 
yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin, kuten 
tieteellisiin tutkimustarkoituksiin tai 
julkisten palvelujen kehittämiseen;

(10) ’data-altruismilla’ datan 
haltijoiden vapaaehtoista datan jakamista 
pyytämättä tai saamatta palkkiota siten, 
että rekisteröity antaa suostumuksen 
käsitellä itseään koskevia henkilötietoja, tai 
muiden datan haltijoiden lupaa sallia 
muiden kuin henkilötietojensa käyttö 
sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti määritettyihin 
yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin, kuten 
tieteellisiin tutkimustarkoituksiin tai 
julkisten palvelujen kehittämiseen;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’turvatulla käsittely-ympäristöllä’ 
fyysistä tai virtuaalista ympäristöä ja 
organisatorisia keinoja, joilla 
mahdollistetaan datan uudelleenkäyttö 
siten, että turvatun käsittely-ympäristön 

(14) ’turvatulla käsittely-ympäristöllä’ 
fyysistä tai virtuaalista ympäristöä ja 
organisatorisia keinoja, joilla 
mahdollistetaan datan uudelleenkäyttö 
siten, että rajoittamatta asetuksen EU 
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ylläpitäjä voi määrittää ja valvoa kaikkia 
datankäsittelytoimia, mukaan lukien muun 
muassa datan näyttäminen, tallentaminen, 
lataaminen, vienti ja johdettujen tietojen 
laskeminen laskennallisten algoritmien 
avulla;

2016/679 soveltamista sekä kaupallisten 
ja tilastotietojen luottamuksellisuutta 
varmistetaan sovellettavan lainsäädännön 
noudattaminen ja että turvatun käsittely-
ympäristön ylläpitäjä voi määrittää ja 
valvoa kaikkia datankäsittelytoimia, 
mukaan lukien muun muassa datan 
näyttäminen, tallentaminen, lataaminen, 
vienti ja johdettujen tietojen laskeminen 
laskennallisten algoritmien avulla;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) henkilötietojen suoja. (d) henkilötietojen suoja sikäli kuin 
kyseiset tiedot eivät kuulu direktiivin (EU) 
2019/1024 soveltamisalaan.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kielletään julkisen sektorin elinten 
hallussa olevan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja datan luokkia sisältävän datan 
uudelleenkäyttöä koskevat sopimukset ja 
muut menettelytavat, joilla myönnetään 
yksinoikeuksia tai joiden tarkoituksena tai 
seurauksena on myöntää tällaisia 
yksinoikeuksia tai rajoittaa muiden 
yhteisöjen kuin tällaisten sopimusten tai 
muiden järjestelyjen osapuolten 
mahdollisuuksia saada dataa 
uudelleenkäytettäväksi.

(1) Kielletään julkisen sektorin elinten 
hallussa olevan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja datan luokkia sisältävän datan 
uudelleenkäyttöä koskevat sopimukset ja 
muut menettelytavat, joilla myönnetään 
yksinoikeuksia tai joiden tarkoituksena tai 
seurauksena on myöntää tällaisia 
yksinoikeuksia tai rajoittaa muiden 
yhteisöjen kuin tällaisten sopimusten tai 
muiden järjestelyjen osapuolten 
mahdollisuuksia saada dataa 
uudelleenkäytettäväksi. Tätä asetusta ei 
sovelleta sopimuksiin tai muihin 
menettelytapoihin, jotka rajoittavat 
sellaisen datan uudelleenkäyttöä, jota 
koskien kaupallisen datan haltija on 
myöntänyt luvan tai jonka se on muulla 
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tavoin antanut julkisen sektorin elimelle.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitettu 
tietojen uudelleenkäyttöä koskeva 
yksinoikeus voidaan myöntää, jos se on 
tarpeen yleisen edun mukaisen palvelun tai 
tuotteen tarjoamiseksi.

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kyseisessä kohdassa tarkoitettu 
tietojen uudelleenkäyttöä koskeva 
yksinoikeus voidaan myöntää, jos se on 
tarpeen yleisen edun mukaisen palvelun 
tarjoamiseksi tai tuotteen toimittamiseksi, 
kun se ei olisi muutoin mahdollista, ja jos 
annetaan perustelut siitä, miksi se on 
yleisen edun mukaista.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Tietojen uudelleenkäyttöä koskeva 
yksinoikeus saa olla voimassa enintään 
kolme vuotta. Jos sopimus tehdään, se on 
tehtävä samaksi ajaksi kuin yksinoikeuden 
kesto.

(5) Tietojen uudelleenkäyttöä koskeva 
yksinoikeus saa olla voimassa enintään 
12 kuukautta, minkä jälkeen sitä voidaan 
jatkaa vielä 12 kuukaudella, jos 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen elin 
sen hyväksyy. Jos sopimus tehdään, se on 
tehtävä samaksi ajaksi kuin yksinoikeuden 
kesto.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Edellä olevan 2–5 kohdan 
mukaisen yksinoikeuden myöntämisen ja 
syiden, joiden vuoksi tällaisen oikeuden 

(6) Edellä olevien 2–5 kohdan 
mukaisen yksinoikeuden myöntämisen ja 
perusteltujen syiden, joiden vuoksi 
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myöntäminen on tarpeen, on oltava 
avoimia ja julkisesti saatavilla verkossa 
riippumatta siitä, julkaistaanko julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskeva kilpailutus.

tällaisen oikeuden myöntäminen on 
tarpeen, on oltava avoimia ja julkisesti 
saatavilla verkossa riippumatta siitä, 
julkaistaanko julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskeva 
kilpailutus.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kiellon kattamat sopimukset tai muut 
menettelytavat, jotka eivät täytä 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä ja jotka on tehty 
ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, 
on irtisanottava sopimuksen päättyessä ja 
joka tapauksessa viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

(7) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kiellon kattamat sopimukset tai muut 
menettelytavat, jotka eivät täytä 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä ja jotka on tehty 
ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, 
on irtisanottava sopimuksen päättyessä ja 
joka tapauksessa viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Julkisen sektorin elinten, joilla on 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
toimivalta myöntää tai evätä pääsy yhteen 
tai useampaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun datan luokkaan 
uudelleenkäyttöä varten, on asetettava 
julkisesti saataville tällaisen 
uudelleenkäytön sallimista koskevat ehdot. 
Tässä tehtävässä niitä voivat avustaa 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset elimet.

(1) Julkisen sektorin elinten, joilla on 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
toimivalta myöntää tai evätä pääsy yhteen 
tai useampaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun datan luokkaan 
uudelleenkäyttöä varten, on asetettava 
julkisesti saataville tällaisen 
uudelleenkäytön sallimista koskevat ehdot 
ja menettely, jota sovelletaan pyydettäessä 
uudelleenkäyttöä 8 artiklassa tarkoitetun 
keskitetyn tietopisteen kautta. Tässä 
tehtävässä niitä voivat avustaa 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset elimet.
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Uudelleenkäyttöä koskevien 
ehtojen on oltava syrjimättömiä, 
oikeasuhteisia ja objektiivisesti 
perusteltuja, ottaen huomioon datan luokat 
ja uudelleenkäytön tarkoitukset sekä sen 
datan luonne, jonka uudelleenkäyttö on 
sallittua. Näitä ehtoja ei saa käyttää 
kilpailun rajoittamiseen.

(2) Uudelleenkäyttöä koskevien 
ehtojen on oltava läpinäkyviä, laillisia, 
selkeästi ilmoitettuja, syrjimättömiä, 
oikeasuhteisia ja objektiivisesti 
perusteltuja, ottaen huomioon datan luokat 
ja uudelleenkäytön tarkoitukset sekä sen 
datan luonne, jonka uudelleenkäyttö on 
sallittua. Näitä ehtoja ei saa käyttää 
kilpailun rajoittamiseen.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Julkisen sektorin elinten on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
sopimusperusteiset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan, että datan käyttäjien pääsy 
dataan ja datan käyttö tapahtuu datan 
haltijan asettamien ehtojen mukaisesti.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Julkisen sektorin elimet voivat 
vaatia, että uudelleen saa käyttää 
ainoastaan dataa, jota on esikäsitelty 
henkilötietojen anonymisoimiseksi tai 
pseudonymisoimiseksi tai kaupallisesti 
luottamuksellisten tietojen poistamiseksi, 
liikesalaisuudet mukaan luettuina.

(3) Julkisen sektorin elinten on 
asetettava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tarvittavat 
edellytykset datan luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi, myös työsuhteiden 
yhteydessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 
soveltamista. Näihin edellytyksiin voi 
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sisältyä uudelleenkäyttäjiä koskeva 
vaatimus, joka koskee

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisen sektorin elimet voivat 
asettaa velvoitteita, jotka koskevat

Poistetaan.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a a) ainoastaan sellaisen esikäsitellyn 
datan käyttöä, jota julkinen sektori itse on 
esikäsitellyt henkilötietojen 
anonymisoimiseksi tai 
pseudonymisoimiseksi tai kaupallisesti 
luottamuksellisten tietojen poistamiseksi, 
liikesalaisuudet tai teollis- ja 
tekijänoikeuksilla suojattu sisältö mukaan 
luettuina;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) dataan pääsyä ja datan 
uudelleenkäyttöä julkisen sektorin 
tarjoamassa ja valvomassa turvatussa 
käsittely-ympäristössä;

(a) dataan pääsyä ja datan 
uudelleenkäyttöä etäyhteyden välityksellä 
julkisen sektorin tarjoamassa ja 
valvomassa turvatussa käsittely-
ympäristössä;

Tarkistus 62
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Julkisen sektorin elinten on 
vahvistettava edellytykset, joilla säilytetään 
käytetyn turvatun käsittely-ympäristön 
teknisten järjestelmien toiminnan eheys. 
Julkisen sektorin elimen on voitava 
tarkistaa uudelleenkäyttäjän suorittaman 
datankäsittelyn mahdolliset tulokset ja 
varattava itselleen oikeus kieltää sellaisten 
tulosten käyttö, jotka sisältävät kolmansien 
osapuolten oikeudet ja edut vaarantavia 
tietoja.

(5) Julkisen sektorin elinten on 
vahvistettava edellytykset, joilla säilytetään 
käytetyn turvatun käsittely-ympäristön 
teknisten järjestelmien toiminnan eheys, 
mukaan lukien korkeatasoiset 
kyberturvallisuusstandardit. Julkisen 
sektorin elimen on voitava tarkistaa 
uudelleenkäyttäjän suorittaman 
datankäsittelyn välineet ja mahdolliset 
tulokset ja varattava itselleen oikeus kieltää 
sellaisten tulosten käyttö, jotka sisältävät 
kolmansien osapuolten oikeudet ja edut 
vaarantavia tietoja. Tätä varten julkisen 
sektorin elimille on annettava tarvittavat 
taloudelliset ja henkilöresurssit seurantaa 
ja lainvalvontaa varten.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Julkisen sektorin elinten on 
käytettävä teknisiä keinoja, jotka estävät 
uudelleenkäyttäjiä tunnistamasta ketään 
rekisteröityä, ja velvoitettava 
uudelleenkäyttäjät arvioimaan jatkuvasti 
tunnistamis- ja de-anonymisointiriskiä ja 
ilmoittamaan asianomaiselle julkisen 
sektorin elimelle datan 
luottamuksellisuuden tai eheyden tai 
tietoturvan rikkomisista, erityisesti jos 
tietosuojaloukkaus on johtanut 
yksityishenkilön tunnistamiseen, sen 
estämättä, mitä unionin lainsäädännön 
mukaisissa raportointivelvoitteissa 
säädetään.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Asettaessaan henkilötietoja 
saataville uudelleenkäyttöä varten tämän 
asetuksen mukaisesti julkisen sektorin 
elinten on ilmoitettava rekisteröidyille 
tästä uudelleenkäytöstä ja heidän 
oikeuksistaan. Julkisen sektorin elimen 
on tuettava rekisteröityjä näiden 
oikeuksien käytössä, myös suhteessa 
muihin uudelleenkäyttäjiin. Tässä 
tehtävässä niitä voivat avustaa 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset 
elimet.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Unionin ulkopuolisessa maassa 
sijaitsevien uudelleenkäyttäjien, lukuun 
ottamatta voittoa tavoittelemattomia 
tieteellisiä laitoksia, on nimettävä tämän 
luvun soveltamiseksi laillinen edustaja 
unionin alueelle.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa todetaan 
kolmannen maan oikeudellisista 
järjestelyistä sekä valvonta- ja 
täytäntöönpanojärjestelyistä seuraavaa:

(9) Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joiden nojalla 
uudelleenkäyttäjät voivat siirtää dataa 
kolmanteen maahan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetusten (EU) 2016/679 ja 
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(EU) 2018/1807 soveltamista. Näissä 
täytäntöönpanosäädöksissä todetaan 
kolmannen maan oikeudellisista 
järjestelyistä sekä valvonta- ja 
täytäntöönpanojärjestelyistä seuraavaa:

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) Jos uudelleenkäyttäjä aikoo siirtää 
muita kuin henkilötietoja kolmanteen 
maahan, julkisen sektorin elimen on 
ilmoitettava kyseisen datan haltijalle datan 
siirrosta kyseiseen kolmanteen maahan.

(13) Jos uudelleenkäyttäjä aikoo siirtää 
muita kuin henkilötietoja kolmanteen 
maahan, julkisen sektorin elimen on 
ilmoitettava kyseisen datan haltijalle 
aikomuksesta siirtää data kyseiseen 
kolmanteen maahan ja kyseisen siirron 
tarkoituksesta sekä sisällytettävä 
ilmoitukseen asiaankuuluvat 
riskianalyysit.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Maksujen on oltava syrjimättömiä, 
oikeasuhteisia ja objektiivisesti 
perusteltuja, eikä niillä saa rajoittaa 
kilpailua.

(2) Maksujen on oltava läpinäkyviä, 
kohtuullisia, syrjimättömiä, oikeasuhteisia 
ja objektiivisesti perusteltuja, eikä niillä 
saa rajoittaa kilpailua tai estää datan 
uudelleenkäyttöä yleisen edun mukaisiin 
tarkoituksiin. Maksujen on perustuttava 
kustannuksiin ja katettava seuranta- ja 
täytäntöönpanokustannukset.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) Jos julkisen sektorin elimet 
veloittavat maksuja, niiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kannustetaan 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen datan luokkien 
uudelleenkäyttöä muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten toteuttamaa uudelleenkäyttöä 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

(4) Jos julkisen sektorin elimet 
veloittavat maksuja, niiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kannustetaan 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen datan luokkien 
uudelleenkäyttöä muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin, kuten tieteellisiin 
tutkimustarkoituksiin, sekä 
mikroyritysten, pk-yritysten ja startup-
yritysten toteuttamaa uudelleenkäyttöä 
valtiontukisääntöjen mukaisesti. Tähän voi 
sisältyä uudelleenkäytön salliminen 
alennetuin kustannuksin tai ilman 
kustannuksia.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Julkisen sektorin elimet voivat 
laatia luettelon niistä uudelleenkäyttäjien 
luokista, joiden osalta data on asetettu 
saataville alennetuin kustannuksin tai 
ilman kustannuksia, ja luettelo ja sen 
laatimisessa käytetyt perusteet on 
julkaistava, minkä tavoitteena on edistää 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
julkisen sektorin elinten hallussa olevan 
datan laajempaa uudelleenkäyttöä ja 
entistä useamman uudelleenkäyttäjän 
pääsyä dataan valtiontukisääntöjen ja 
kilpailulainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tekninen tuki, mikä tarkoittaa (a) tekninen tuki, mikä tarkoittaa 
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turvatun käsittely-ympäristön tarjoamista 
dataan pääsyyn uudelleenkäyttöä varten;

turvatun käsittely-ympäristön 
varmistamista dataan pääsyyn 
uudelleenkäyttöä varten;

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) ohjeistus ja tekninen tuki siinä, 
miten parhaiten jäsentää ja tallentaa data, 
niin että se on helposti saatavilla 
erityisesti sovellusrajapintojen kautta, 
sekä olemassa olevien teknisten ja 
sääntelystandardien käytön edistäminen 
sen varmistamiseksi, että data on 
yhteentoimivaa, siirrettävissä ja 
haettavissa, ottaen samalla huomioon 
datan käsittelyn ja tietosuojan parhaat 
käytännöt;

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tekninen tuki sellaisten testattujen 
tekniikoiden soveltamisessa, joilla 
varmistetaan datan käsittely siten, että 
säilytetään dataan, jonka uudelleenkäyttö 
on sallittua, sisältyvien tietojen 
yksityisyyden suoja, mukaan lukien 
tekniikat henkilötietojen 
pseudonymisoimiseksi, 
anonymisoimiseksi, yleistämiseksi, 
poistamiseksi ja satunnaistamiseksi;

(b) tekninen tuki sellaisten testattujen 
tekniikoiden soveltamisessa, joilla 
varmistetaan datan käsittely siten, että 
säilytetään dataan, jonka uudelleenkäyttö 
on sallittua, sisältyvien tietojen 
yksityisyyden suoja, mukaan lukien 
tekniikat henkilötietojen 
pseudonymisoimiseksi, 
anonymisoimiseksi, yleistämiseksi, 
poistamiseksi ja satunnaistamiseksi sekä 
kaupallisesti luottamuksellisten tietojen, 
mukaan lukien liikesalaisuudet ja teollis- 
ja tekijänoikeuksilla suojattu sisältö, 
poistamiseksi;
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) julkisen sektorin elinten 
avustaminen uudelleenkäyttäjän tekemien 
sitoumusten asianmukaisuuden suhteen 
5 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

(d) julkisen sektorin elinten 
avustaminen uudelleenkäyttäjän tekemien 
sitoumusten asianmukaisuuden ja 
noudattamisen suhteen 5 artiklan 
10 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Toimivaltaisella elimellä tai 
toimivaltaisilla elimillä on oltava riittävät 
oikeudelliset ja tekniset valmiudet ja 
asiantuntemus, jotta ne voivat noudattaa 
asiaankuuluvaa unionin tai kansallista 
lainsäädäntöä, joka koskee 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin datan luokkiin 
pääsyn järjestelyjä.

(4) Toimivaltaisella elimellä tai 
toimivaltaisilla elimillä on oltava riittävät 
taloudelliset ja henkilöresurssit, 
oikeudelliset ja tekniset valmiudet ja 
asiantuntemus, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä tehokkaasti ja vaikuttavasti 
sekä noudattaa asiaankuuluvaa unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä, joka koskee 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin datan 
luokkiin pääsyn järjestelyjä, tietosuojaa, 
yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta 
koskevien periaatteiden täysimääräisen 
noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdan mukaisesti nimetyt 
toimivaltaiset elimet viimeistään [tämän 
asetuksen soveltamisen aloituspäivänä]. 
Niiden on myös ilmoitettava komissiolle 

(5) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 kohdan mukaisesti nimetyt 
toimivaltaiset elimet viimeistään [tämän 
asetuksen soveltamisen aloituspäivänä]. 
Niiden on myös ilmoitettava komissiolle 
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kaikki näiden elinten tietoihin myöhemmin 
tehtävät muutokset.

kaikki näiden elinten tietoihin myöhemmin 
tehtävät muutokset kolmen päivän 
kuluessa muutoksesta.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Keskitetty tietopiste tarjoaa 
sähköisen julkisen rekisterin kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden keskitetyistä 
tietopisteistä, ja se linkitetään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) 2018/17241 a perustettuun yhteiseen 
digitaaliseen palveluväylään. Keskitetty 
tietopiste tarjoaa lisäksi kansallisissa 
keskitetyissä tietopisteissä saatavilla 
olevan datan sähköisen rekisterin, josta 
voidaan tehdä hakuja, ja tietoa siitä, 
kuinka pyytää dataa niiden kautta. 
Keskitetty tietopiste voi myös kehittää 
datan uudelleenkäyttöön liittyviä 
lisäpalveluja, jotka koskevat muun 
muassa tiedon antamista direktiivin 
(EU) 2019/1024 mukaisista datan 
uudelleenkäyttöpyynnöistä.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1724, annettu 2 päivänä 
lokakuuta 2018, tietoja, menettelyjä sekä 
neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja 
saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen 
palveluväylän perustamisesta ja asetuksen 
(EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 
(EUVL L 295, 21.11.2018, s. 1).

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) Julkisen sektorin elinten tai 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten elinten on hyväksyttävä tai 
evättävä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen datan luokkien 
uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt 
kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 
kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
päivämäärästä.

(3) Julkisen sektorin elinten tai 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten elinten on hyväksyttävä tai 
evättävä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen datan luokkien 
uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt ilman 
aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 
kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
päivämäärästä.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Datan jakamispalvelujen tarjoajat Datan välityspalvelut

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) välityspalvelut datan haltijoiden, 
jotka ovat oikeushenkilöitä, ja mahdollisten 
datan käyttäjien välillä, mukaan lukien 
teknisten tai muiden keinojen asettaminen 
saataville tällaisten palvelujen 
mahdollistamiseksi; näihin palveluihin voi 
kuulua kahden- tai monenvälinen 
datanvaihto tai sellaisten alustojen tai 
tietokantojen perustaminen, jotka 
mahdollistavat datan vaihtamisen tai 
yhteisen hyödyntämisen, sekä erityisen 
infrastruktuurin perustaminen datan 
haltijoiden ja datan käyttäjien välisiä 
yhteyksiä varten;

(a) välityspalvelut datan haltijoiden, 
jotka ovat oikeushenkilöitä, ja mahdollisten 
datan käyttäjien välillä, mukaan lukien 
teknisten tai muiden keinojen asettaminen 
saataville tällaisten palvelujen 
mahdollistamiseksi; näihin palveluihin voi 
kuulua kahden- tai monenvälinen 
datanvaihto tai sellaisten alustojen tai 
tietokantojen perustaminen, jotka 
mahdollistavat datan vaihtamisen tai 
yhteiskäytön, sekä erityisen 
infrastruktuurin perustaminen datan 
haltijoiden ja datan käyttäjien välisiä 
yhteyksiä varten;

Tarkistus 81



PE691.362v02-00 56/99 AD\1234693FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos 12 artiklassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen on 
vahvistanut, että datan välittäjä noudattaa 
10 ja 11 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, 
kyseinen datan välittäjä saa kirjallisessa 
ja suullisessa viestinnässään käyttää 
itsestään mainintaa ”unionissa 
tunnustettu datan välittäjä”.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Luottamuksen lisäämiseksi 
unionissa tunnustettuihin datan välittäjiin 
ja näiden toimintaan niiden on käytettävä 
erikseen suunniteltua unionin logoa tai 
QR-koodia, jossa on linkki 10 artiklan 
9 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin. 
Logon tavoitteena on tarjota yhtenäinen 
visuaalinen ilme unionin datan välittäjille 
ja lisätä datan haltijoiden ja käyttäjien 
luottamusta. Logo luodaan ja pidetään 
esillä erillisessä 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
29 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Datan jakamispalvelujen tarjoajien 
ilmoittaminen

Datan välittäjien ilmoittaminen

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kaikkien datan jakamispalvelujen 
tarjoajien, jotka aikovat tarjota 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja palveluja, on 
tehtävä ilmoitus 12 artiklassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

(1) Kaikkien datan välittäjien, jotka 
aikovat tarjota 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja, on tehtävä ilmoitus 
12 artiklassa tarkoitetulle datan välittäjien 
suhteen toimivaltaiselle viranomaiselle 
vähintään kymmenen päivää ennen 
toimintansa aloittamista.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
datan jakamispalvelujen tarjoajan, jolla on 
toimipaikkoja useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, katsotaan kuuluvan sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen 
päätoimipaikka sijaitsee.

(2) Tämän asetuksen soveltamiseksi 
datan välittäjän, jolla on toimipaikkoja 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
katsotaan kuuluvan sen jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka 
sijaitsee.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Datan jakamispalvelujen tarjoajan, 
joka ei ole sijoittautunut unioniin mutta 
joka tarjoaa 9 artiklan 1 kohdassa 

(3) Datan välittäjän, joka ei ole 
sijoittautunut unioniin mutta joka tarjoaa 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja 
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tarkoitettuja palveluja unionissa, on 
nimettävä laillinen edustaja johonkin niistä 
jäsenvaltioista, joissa kyseisiä palveluja 
tarjotaan. Kyseisen palveluntarjoajan 
katsotaan kuuluvan sen jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan, johon edustaja on 
sijoittautunut.

unionissa, on nimettävä laillinen edustaja 
johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa 
kyseisiä palveluja tarjotaan. Kyseisen 
palveluntarjoajan katsotaan kuuluvan sen 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, johon 
edustaja on sijoittautunut. Datan välittäjän 
on annettava lailliselle edustajalleen 
tarvittavat resurssit, jotta varmistetaan 
tehokas yhteistyö asianomaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa. 
Tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamiseksi datan välittäjän on 
valtuutettava laillinen edustaja toimimaan 
sen nimissä tai yhdessä sen kanssa 
kaikissa tarjottuun palveluun tai 
tarjottuihin palveluihin liittyvissä 
kysymyksissä erityisesti silloin, kun 
toimivaltaiset viranomaiset tai 
rekisteröidyt ja datan haltijat ottavat 
siihen yhteyttä. Se, että datan välittäjä on 
nimennyt edustajan, ei rajoita 
oikeustoimia, joita voidaan panna vireille 
datan välittäjiä vastaan.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) verkkosivusto, josta on tarvittaessa 
löydettävissä tiedot palveluntarjoajasta ja 
sen toiminnasta;

(d) julkinen verkkosivusto, josta on 
tarvittaessa löydettävissä selkeät, 
täydelliset ja ajantasaiset tiedot 
palveluntarjoajasta ja täydellinen luettelo 
sen toiminnasta;

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kuvaus palvelusta, jota 
palveluntarjoaja aikoo tarjota;

(f) kuvaus palvelusta, jota 
palveluntarjoaja aikoo tarjota, mukaan 
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lukien täsmennys siitä, minkä tyyppisiä 
tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa 
mainittuja palveluja se tarjoaa, sekä siitä, 
miten se täyttää 11 artiklassa vahvistetut 
edellytykset;

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) jäsenvaltiot, joissa 
palveluntarjoaja aikoo tarjota palveluja.

Poistetaan.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimivaltaisen viranomaisen on 
palveluntarjoajan pyynnöstä annettava 
viikon kuluessa vakiomuotoinen vahvistus 
siitä, että palveluntarjoaja on antanut 
4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

(7) Toimivaltaisen viranomaisen on 
palveluntarjoajan pyynnöstä annettava 
enintään viikon kuluessa vakiomuotoinen 
vahvistus siitä, että palveluntarjoaja on 
antanut 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisen viranomaisen on 
viipymättä toimitettava jokainen ilmoitus 
sähköisesti jäsenvaltioiden kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille.

(8) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
toimitettava jokainen ilmoitus sähköisesti 
jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Tarkistus 92
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava jokainen uusi ilmoitus tiedoksi 
komissiolle. Komissio pitää rekisteriä 
datan jakamispalvelujen tarjoajista.

(9) Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava jokainen uusi ilmoitus tiedoksi 
komissiolle. Komissio pitää julkista 
rekisteriä kaikista datan välittäjistä 
unionissa.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimivaltainen viranomainen voi 
veloittaa maksuja. Tällaisten maksujen on 
oltava oikeasuhteisia ja puolueettomia, ja 
niiden on perustuttava hallinnollisiin 
kustannuksiin, joita toimivaltaisille 
viranomaisille aiheutuu sääntöjen 
noudattamisen valvonnasta ja muista 
markkinavalvontatoimista, jotka liittyvät 
datan jakamispalveluja koskeviin 
ilmoituksiin.

(10) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltainen viranomainen voi veloittaa 
maksuja. Tällaisten maksujen on oltava 
läpinäkyviä, oikeasuhteisia ja 
puolueettomia, ja niiden on perustuttava 
hallinnollisiin kustannuksiin, joita 
toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu 
sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja 
muista markkinavalvontatoimista, jotka 
liittyvät datan jakamispalveluja koskeviin 
ilmoituksiin. Datan välittäjien suhteen 
toimivaltainen viranomainen voi päättää 
soveltaa alennettuja maksuja 
mikroyrityksiin, pk-yrityksiin ja startup-
yrityksiin tai olla perimättä niiltä 
maksuja.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos datan jakamispalvelujen 
tarjoaja lopettaa toimintansa, sen on 
ilmoitettava asiasta 1, 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti määritetylle asianomaiselle 

(11) Jos datan välittäjä lopettaa 
toimintansa, sen on ilmoitettava asiasta 1, 2 
ja 3 kohdan mukaisesti määritetylle 
asianomaiselle datan välittäjien suhteen 
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toimivaltaiselle viranomaiselle 15 päivän 
kuluessa. Toimivaltaisen viranomaisen on 
viipymättä toimitettava jokainen tällainen 
ilmoitus sähköisesti jäsenvaltioiden 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
ja komissiolle.

toimivaltaiselle viranomaiselle 15 päivän 
kuluessa. Toimivaltaisen viranomaisen on 
viipymättä toimitettava jokainen tällainen 
ilmoitus sähköisesti jäsenvaltioiden 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
ja komissiolle.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Datan jakamispalvelujen tarjoamisen 
edellytykset

Datan välityspalvelujen tarjoamisen 
edellytykset

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
datan jakamispalvelujen tarjoamiseen 
sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

Edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
datan välityspalvelujen tarjoamiseen 
sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) palveluntarjoaja ei saa käyttää 
palvelunsa kohteena olevaa dataa muihin 
tarkoituksiin kuin datan asettamiseen 
datan käyttäjien saataville, ja datan 
jakamispalvelujen toteuttaminen on 
osoitettava erilliselle oikeussubjektille;

(1) datan välittäjän on käytettävä 
palvelunsa kohteena olevaa dataa 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä; näiden datan välityspalvelujen 
toteuttaminen on osoitettava erilliselle 
oikeussubjektille;

Tarkistus 98
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) datan jakamispalvelujen 
tarjoamisesta kerättyä metadataa saa 
käyttää ainoastaan kyseisen palvelun 
kehittämiseen;

(2) datan välityspalvelujen 
tarjoamisesta kerättyä metadataa saa 
käyttää ainoastaan kyseisen palvelun 
kehittämiseen, ja se on mahdollisuuksien 
mukaan asetettava pyynnöstä datan 
haltijoiden saataville;

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) palveluntarjoajan on varmistettava, 
että sen palveluun pääsyä koskeva 
menettely on oikeudenmukainen, avoin ja 
syrjimätön sekä datan haltijoiden että datan 
käyttäjien kannalta, myös hintojen osalta;

(3) datan välittäjän on varmistettava, 
että sen palveluun pääsyä koskeva 
menettely on oikeudenmukainen, avoin ja 
syrjimätön datan haltijoiden ja datan 
käyttäjien kannalta, myös hintojen ja 
palvelun tarjoamisen ehtojen osalta;

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) palveluntarjoajan on helpotettava 
datan vaihtoa siinä muodossa, jossa se 
vastaanottaa sen datan haltijalta, ja 
muunnettava data tiettyihin muotoihin 
ainoastaan yhteentoimivuuden 
parantamiseksi eri aloilla tai niiden välillä 
tai jos datan käyttäjä sitä pyytää taikka jos 
unionin lainsäädännössä niin säädetään tai 
jos sillä voidaan varmistaa 
yhdenmukaistaminen kansainvälisten tai 
eurooppalaisten datastandardien kanssa;

(4) datan välittäjän on helpotettava 
datan vaihtoa siinä muodossa, jossa se 
vastaanottaa sen datan haltijalta, ja 
muunnettava data tiettyihin muotoihin 
ainoastaan yhteentoimivuuden 
parantamiseksi eri aloilla tai niiden välillä 
tai jos datan käyttäjä sitä pyytää taikka jos 
unionin lainsäädännössä niin säädetään tai 
jos sillä voidaan varmistaa 
yhdenmukaistaminen kansainvälisten tai 
eurooppalaisten datastandardien kanssa;
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) datan välittäjä voi tarjota datan 
haltijoille tai datan käyttäjille erityisiä 
lisäpalveluja, joilla helpotetaan datan 
vaihtoa, ja välineitä, joilla voidaan 
analysoida tai koota dataa tai parantaa 
datan laatua tai muuntamista. Näitä 
välineitä on käytettävä ainoastaan datan 
haltijan nimenomaisesta pyynnöstä tai 
nimenomaisen hyväksynnän perusteella, 
ja tässä yhteydessä tarjotuissa kolmannen 
osapuolen välineissä ei saa käyttää dataa 
muihin kuin datan haltijan pyytämiin tai 
hyväksymiin tarkoituksiin;

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) datan välittäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen 
yhteentoimivuuden muiden datan 
välittäjien kanssa käyttäen sillä alalla, 
jolla datan välittäjä toimii, yleisesti 
käytettyjä virallisia tai epävirallisia 
avoimia standardeja ja toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi alalla 
ja alojen välillä datan jakamisen 
helpottamiseksi;

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(5) palveluntarjoajalla on oltava 
käytössään menettelyt, joilla estetään 
dataan pääsyyn liittyvät vilpilliset 
käytännöt tai väärinkäytökset sellaisten 
osapuolten taholta, jotka tavoittelevat 
pääsyä näiden palvelujen kautta;

(5) datan välittäjällä on oltava 
käytössään menettelyt, joilla havaitaan ja 
lievennetään dataan pääsyyn liittyviä 
vilpillisiä käytäntöjä tai väärinkäytöksiä 
sellaisten osapuolten taholta, jotka 
tavoittelevat pääsyä näiden palvelujen 
kautta, sekä estetään ne;

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) palveluntarjoajan on varmistettava 
palvelujensa tarjoamisen kohtuullinen 
jatkuvuus, ja jos kyse on datan 
tallentamisen varmistavista palveluista, 
sillä on oltava riittävät takeet siitä, että 
datan haltijat ja käyttäjät saavat pääsyn 
dataansa maksukyvyttömyystilanteessa;

(6) datan välittäjän on varmistettava 
palvelujensa tarjoamisen kohtuullinen 
jatkuvuus, ja jos kyse on datan 
tallentamisen varmistavista palveluista, 
sillä on oltava riittävät ja tehokkaat takeet 
siitä, että datan haltijat ja käyttäjät saavat 
pääsyn dataansa ja oikeuden sen 
poistamiseen tai takaisin saamiseen, jos 
palveluntarjoaja on maksukyvytön;

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) palveluntarjoajan on toteutettava 
riittävät tekniset, oikeudelliset ja 
organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan 
estää muiden kuin henkilötietojen siirto tai 
tällaisiin tietoihin pääsy unionin 
lainsäädännön vastaisesti;

(7) datan välittäjän on toteutettava 
riittävät tekniset, oikeudelliset ja 
organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan 
estää muiden kuin henkilötietojen siirto tai 
tällaisiin tietoihin pääsy unionin 
lainsäädännön vastaisesti;

Tarkistus 106
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) palveluntarjoajan on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan muiden 
kuin henkilötietojen tallentamisen ja 
välittämisen korkea turvallisuustaso;

(8) datan välittäjän on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan muiden 
kuin henkilötietojen tallentamisen ja 
välittämisen korkea turvallisuustaso, 
mukaan lukien uusimmat 
kyberturvallisuusstandardit;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) palveluntarjoajalla on oltava 
käytössään menettelyt, joilla varmistetaan 
unionin ja kansallisten kilpailusääntöjen 
noudattaminen;

(9) datan välittäjällä on oltava 
käytössään menettelyt, joilla varmistetaan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, 
muun muassa tietosuoja-, kilpailu- ja 
kuluttajansuojasääntöjen, noudattaminen;

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) palveluntarjoajan, joka tarjoaa 
palveluja rekisteröidyille, on toimittava 
rekisteröityjen etujen mukaisesti 
helpottaessaan heidän oikeuksiensa 
käyttämistä, erityisesti antamalla 
rekisteröidyille neuvontaa datan 
mahdollisista käyttötarkoituksista ja 
tällaisiin käyttötarkoituksiin liittyvistä 
vakioehdoista ja edellytyksistä;

(10) datan välittäjän, joka tarjoaa 
palveluja rekisteröidyille, on toimittava 
rekisteröityjen etujen mukaisesti 
helpottaessaan heidän oikeuksiensa 
käyttämistä, erityisesti antamalla 
rekisteröidyille selkeää ja kattavaa 
neuvontaa datan mahdollisista 
käyttötarkoituksista ja tällaisiin 
käyttötarkoituksiin liittyvistä vakioehdoista 
ja edellytyksistä sekä siitä, miten 
suostumuksen ja luvan voi peruuttaa;

Tarkistus 109
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) jos palveluntarjoaja tarjoaa 
välineitä suostumuksen saamiseksi 
rekisteröidyiltä tai luvan saamiseksi 
oikeushenkilöiden saataville asettaman 
datan käsittelyyn, sen on täsmennettävä 
lainkäyttöalue tai lainkäyttöalueet, joilla 
datan käytön on tarkoitus tapahtua.

(11) jos datan välittäjä tarjoaa välineitä 
suostumuksen saamiseksi rekisteröidyiltä 
tai luvan saamiseksi datan haltijoiden 
saataville asettaman datan käsittelyyn, sen 
on täsmennettävä unionin ulkopuolinen 
lainkäyttöalue tai unionin ulkopuoliset 
lainkäyttöalueet, joilla datan käytön on 
tarkoitus tapahtua, ja tarjottava 
rekisteröidyille välineet, joiden avulla he 
voivat milloin tahansa peruuttaa 
suostumuksensa, ja datan haltijoille 
välineet, joiden avulla ne voivat milloin 
tahansa peruuttaa luvan käsitellä dataa.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset Datan välittäjien suhteen toimivaltaiset 
viranomaiset

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
alueellaan yksi tai useampi viranomainen, 
jolla on toimivalta toteuttaa 
ilmoituspuitteisiin liittyvät tehtävät, ja 
ilmoitettava nämä nimetyt viranomaiset 
komissiolle viimeistään [tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivä]. Jäsenvaltion 
on myös toimitettava komissiolle tieto 
kaikista myöhemmistä muutoksista.

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
alueellaan yksi tai useampi viranomainen, 
jolla on toimivalta toteuttaa datan 
välittäjien ilmoituspuitteisiin liittyvät 
tehtävät, ja ilmoitettava nämä nimetyt 
viranomaiset komissiolle viimeistään 
[tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivä]. Jäsenvaltion on myös 
toimitettava komissiolle tieto kaikista 
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myöhemmistä muutoksista.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava 23 artiklaa.

(2) Nimettyjen datan välittäjien 
suhteen toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava 23 artiklaa.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten, tietosuojaviranomaisten, 
kansallisten kilpailuviranomaisten, 
kyberturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien 
alakohtaisten viranomaisten on vaihdettava 
tietoja, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
hoitamiseksi, joita niillä on datan 
jakamispalvelujen tarjoajiin liittyen.

(3) Nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten valtuudet eivät rajoita 
asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista 
eivätkä vaikuta tietosuojaviranomaisten, 
kansallisten kilpailuviranomaisten, 
kyberturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien 
alakohtaisten viranomaisten valtuuksiin. 
Näiden viranomaisten on vaihdettava 
tietoja, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
hoitamiseksi, ja tehtävä yhteistyötä tämän 
asetuksen sääntöjen täytäntöön 
panemiseksi datan välittäjien osalta.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Toimivaltaisen viranomaisen on 
seurattava ja valvottava tämän luvun 
noudattamista.

(1) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisen viranomaisen on seurattava 
ja valvottava tämän luvun noudattamista.
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Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Toimivaltaisella viranomaisella on 
oltava valtuudet vaatia datan 
jakamispalvelujen tarjoajilta kaikki tiedot, 
jotka ovat tarpeen 10 ja 11 artiklassa 
säädettyjen vaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi. Tietopyynnön on oltava 
oikeassa suhteessa tehtävien suorittamiseen 
nähden, ja se on perusteltava.

(2) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
valtuudet vaatia datan välittäjiltä tai niiden 
laillisilta edustajilta kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen tässä luvussa säädettyjen 
vaatimusten noudattamisen todentamiseksi. 
Tietopyynnön on oltava oikeassa suhteessa 
tehtävien suorittamiseen nähden, ja se on 
perusteltava.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jos toimivaltainen viranomainen 
toteaa, että datan jakamispalvelujen 
tarjoaja ei täytä yhtä tai useampaa 10 tai 
11 artiklassa säädetyistä vaatimuksista, sen 
on ilmoitettava tästä palveluntarjoajalle ja 
annettava tälle mahdollisuus esittää 
näkemyksensä kohtuullisessa 
määräajassa.

(3) Jos datan välittäjien suhteen 
toimivaltainen viranomainen toteaa, että 
datan välittäjä ei täytä yhtä tai useampaa 
10 tai 11 artiklassa säädetyistä 
vaatimuksista, sen on ilmoitettava tästä 
palveluntarjoajalle ja annettava tälle 
mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman 
aiheetonta viivytystä ja enintään 
kymmenen päivän kuluessa.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Toimivaltaisella viranomaisella on 
valtuudet vaatia 3 kohdassa tarkoitetun 
laiminlyönnin lopettamista joko 
välittömästi tai kohtuullisen määräajan 
kuluessa, ja sen on toteutettava aiheelliset 

(4) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisella viranomaisella on 
valtuudet vaatia 3 kohdassa tarkoitetun 
laiminlyönnin lopettamista joko 
välittömästi tai kymmenen päivän 
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ja oikeasuhteiset toimenpiteet vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi. Tältä osin 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa voitava

kuluessa, ja sen on toteutettava aiheelliset, 
oikeasuhteiset ja tehokkaat toimenpiteet 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi. Tältä osin toimivaltaisten 
viranomaisten on tarvittaessa voitava

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) määrätä varoittavia taloudellisia 
seuraamuksia, joihin voi sisältyä takautuvia 
uhkasakkoja;

(a) määrätä varoittavia taloudellisia 
seuraamuksia, joihin voi sisältyä takautuvia 
uhkasakkoja ja seuraamuksia;

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatia datan jakamispalvelujen 
tarjoamisen lopettamista tai lykkäämistä.

(b) vaatia datan välityspalvelujen 
tarjoamisen lopettamista tai lykkäämistä ja 
pyytää komissiota poistamaan datan 
välittäjä datan välittäjien rekisteristä sen 
jälkeen, kun se on määrännyt palvelun 
lopetettavaksi.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava 4 kohdan mukaisesti määrätyt 
toimenpiteet ja niiden perusteet viipymättä 
asianomaiselle yhteisölle ja asetettava sille 
kohtuullinen määräaika toimenpiteiden 
noudattamiseksi.

(5) Datan välittäjien suhteen 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava 4 kohdan mukaisesti määrätyt 
toimenpiteet ja niiden perusteet viipymättä 
asianomaiselle yhteisölle ja asetettava sille 
kohtuullinen määräaika, kuitenkin 
enintään 30 päivää, toimenpiteiden 
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noudattamiseksi.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Jos datan jakamispalvelujen 
tarjoajalla on päätoimipaikka tai laillinen 
edustaja jossakin jäsenvaltiossa, mutta se 
tarjoaa palveluja muissa jäsenvaltioissa, 
sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa on päätoimipaikka tai 
laillinen edustaja, ja kyseisten muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja 
avustettava toisiaan. Tällaiseen avunantoon 
ja yhteistyöhön voivat sisältyä tiedonvaihto 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä pyynnöt tässä 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

(6) Jos datan välittäjällä on 
päätoimipaikka tai laillinen edustaja 
jossakin jäsenvaltiossa, mutta se tarjoaa 
palveluja muissa jäsenvaltioissa, sen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, 
jossa on päätoimipaikka tai laillinen 
edustaja, ja kyseisten muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja 
avustettava toisiaan. Tällaiseen avunantoon 
ja yhteistyöhön on sisällyttävä muun 
muassa tiedonvaihto asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä 
perustellut pyynnöt tässä artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä lukua ei sovelleta voittoa 
tavoittelemattomiin yhteisöihin, joiden 
toimintaan kuuluu ainoastaan sellaisiin 
yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin 
tarkoitetun datan kerääminen, jonka 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt 
asettavat saataville data-altruismin 
pohjalta.

Tätä lukua ei sovelleta

 

(a)  julkisen sektorin elimiin, jotka 
tarjoavat muita kuin kaupallisia datan 
jakamiseen liittyviä toimintoja;
(b) voittoa tavoittelemattomiin 
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yhteisöihin, joiden toimintaan kuuluu 
ainoastaan sellaisiin yleisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin tarkoitetun datan 
kerääminen, jonka luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt asettavat saataville data-
altruismin pohjalta.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin 20 artiklan mukaisesti 
nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on 
pidettävä rekisteriä tunnustetuista data-
altruismipohjaisista organisaatioista.

(1) Kunkin 20 artiklan mukaisesti 
nimetyn data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteröinnin suhteen 
toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä tunnustetuista data-
altruismipohjaisista organisaatioista.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio ylläpitää tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
unionin rekisteriä.

(2) Komissio ylläpitää tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
julkista unionin rekisteriä.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Rekisteriin 16 artiklan mukaisesti 
rekisteröity yhteisö saa kirjallisessa ja 
suullisessa viestinnässään käyttää itsestään 
mainintaa ”unionissa tunnustettu data-
altruismipohjainen organisaatio”.

(3) Rekisteriin 16 artiklan mukaisesti 
rekisteröity yhteisö saa kirjallisessa ja 
suullisessa viestinnässään käyttää itsestään 
mainintaa ”unionissa tunnustettu data-
altruismipohjainen organisaatio”. Yhteisön 
on käytettävä sekä verkossa että sen 
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ulkopuolella erikseen suunniteltua 
unionin logoa tai QR-koodia, jossa on 
linkki tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
eurooppalaiseen rekisteriin. Logon 
tavoitteena on tarjota yhtenäinen 
visuaalinen ilme unionin data-
altruismipohjaisille organisaatioille, ja se 
lisää rekisteröityjen ja oikeushenkilöiden 
luottamusta. Logo luodaan ja pidetään 
esillä erillisessä 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettuja 
sääntöjä noudattaen. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltiot voivat laatia data-
altruismia koskevia kansallisia 
toimintaperiaatteita, ja niiden on otettava 
käyttöön organisatorisia tai teknisiä 
järjestelyjä data-altruismin 
helpottamiseksi. Näillä kansallisilla 
toimintaperiaatteilla voidaan erityisesti 
tukea rekisteröityjä heitä koskevien 
julkisen sektorin elinten hallussa olevien 
henkilötietojen asettamisessa 
vapaaehtoisesti saataville data-altruismin 
pohjalta.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Euroopan 
datainnovaatiolautakunta neuvoo ja 
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avustaa yhdenmukaisten toimintatapojen 
kehittämisessä koko unionissa.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oltava oikeushenkilö, joka on 
perustettu yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

(a) oltava oikeushenkilö, joka on 
perustettu yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimittava voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ja oltava 
riippumaton kaikista voittoa tavoittelevista 
yhteisöistä;

(b) toimittava voittoa 
tavoittelemattomalta pohjalta ja oltava sekä 
organisaation itsensä että henkilöstönsä 
osalta täysin riippumaton kaikista 
asiaankuuluvista voittoa tavoittelevista 
yhteisöistä, jotka osallistuvat datan 
keräämiseen, käsittelyyn tai 
säilyttämiseen;

Tarkistus 130

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) osoitettava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisiin datan 
käsittelytoimiin liittyvää ammatillista 
asiantuntemusta sekä täytettävä tekniset, 
toiminnalliset ja organisatoriset 
edellytykset tietosuojastandardien 
soveltamiseksi ja rekisteröityjen 
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oikeuksien käyttämiseksi, mukaan lukien 
oikeus datan siirtoon;

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröinti Tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteröinti

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yhteisön pääasialliset tulolähteet; (d) yhteisön tulolähteet;

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) yleisen edun mukaiset tarkoitukset, 
joita yhteisö aikoo edistää kerätessään 
dataa;

(h) yleisen edun mukaiset tarkoitukset, 
joita yhteisö aikoo edistää;

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jos yhteisö on toimittanut kaikki 
tarvittavat tiedot 4 kohdan mukaisesti ja 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
yhteisö täyttää 16 artiklan vaatimukset, sen 

(5) Jos yhteisö on toimittanut kaikki 
tarvittavat tiedot 4 kohdan mukaisesti ja 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteröinnin suhteen toimivaltainen 
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on rekisteröitävä yhteisö tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin kahdentoista viikon kuluessa 
hakemuksen päivämäärästä. Rekisteröinti 
on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. 
Kaikista rekisteröinneistä on ilmoitettava 
komissiolle, jotta ne voidaan sisällyttää 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden unionin rekisteriin.

viranomainen katsoo, että yhteisö täyttää 
16 artiklan vaatimukset, sen on 
rekisteröitävä yhteisö tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin kahdentoista viikon kuluessa 
hakemuksen päivämäärästä. Rekisteröinti 
on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. 
Kaikista rekisteröinneistä on ilmoitettava 
komissiolle, jotta ne voidaan sisällyttää 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden unionin rekisteriin.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Edellä 4 kohdan a, b, f, g ja 
h alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
julkaistava tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansallisessa rekisterissä.

(6) Edellä 4 kohdan a, b, f, g ja 
h alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
julkaistava sekä tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansallisissa julkisissa rekistereissä että 
unionin julkisessa rekisterissä.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaikkien data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkittyjen 
yhteisöjen on toimitettava kaikki 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin tietoihin tehdyt 
muutokset toimivaltaiselle viranomaiselle 
14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona 
muutos on toteutunut.

(7) Kaikkien data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden julkiseen rekisteriin 
merkittyjen yhteisöjen on ilmoitettava 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteröinnin suhteen toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaikki 4 kohdan mukaisesti 
annettuihin tietoihin tehdyt muutokset 
14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona 
muutos on toteutunut. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kaikki 
tehdyt muutokset komissiolle sähköisesti 
ilman aiheetonta viivytystä.
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Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kaikkien tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansalliseen rekisteriin merkittyjen 
yhteisöjen on pidettävä täyttä ja tarkkaa 
kirjaa seuraavista:

(1) Kaikkien tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansalliseen rekisteriin merkittyjen 
yhteisöjen on pidettävä täyttä, 
ymmärrettävää ja tarkkaa kirjaa 
seuraavista:

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, joille on annettu 
mahdollisuus käsitellä kyseisen yhteisön 
hallussa olevaa dataa;

(a) kaikki luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, joille on annettu 
mahdollisuus käsitellä kyseisen yhteisön 
hallussa olevaa dataa, ja heidän 
yhteystietonsa;

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kaikkien tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkittyjen yhteisöjen on 
laadittava ja toimitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle vuotuinen 
toimintakertomus, jonka on sisällettävä 
vähintään seuraavat:

(2) Kaikkien tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkittyjen yhteisöjen on 
laadittava ja toimitettava data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteröinnin suhteen toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle vuotuinen 
toimintakertomus, jonka on sisällettävä 
vähintään seuraavat:

Tarkistus 140
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kaikkien tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansalliseen rekisteriin merkittyjen 
yhteisöjen on tiedotettava datan haltijoille 
seuraavista:

(1) Kaikkien tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansalliseen rekisteriin merkittyjen 
yhteisöjen on tiedotettava datan haltijoille, 
myös rekisteröidyille, selkeästi ja 
ymmärrettävästi ennen näitä koskevan 
datan käsittelyä seuraavista:

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleisen edun mukaiset tarkoitukset, 
joita varten ne sallivat datan käyttäjän 
käsitellä dataansa, helposti 
ymmärrettävällä tavalla;

(a) yleisen edun mukaiset tarkoitukset, 
joita varten rekisteröity antaa 
suostumuksen ja joita varten organisaatio 
sallii datan käyttäjän käsitellä dataansa, 
helposti ymmärrettävällä tavalla;

Tarkistus 142

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) oikeudet, joita rekisteröity voi 
soveltaa henkilötietojensa käsittelyyn;

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikki unionin ulkopuolella (b) kaikki unionin ulkopuolella 



PE691.362v02-00 78/99 AD\1234693FI.docx

FI

tapahtuva käsittely. tapahtuva käsittely, mukaan lukien 
yhteisö, joka suorittaa käsittelyn, siihen 
liittyvät mahdolliset riskit sekä 
tietojenkäsittelyn paikka.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisön on lisäksi varmistettava, 
että dataa ei käytetä muihin kuin niihin 
yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin, joita 
varten se sallii käsittelyn.

(2) Yhteisön on lisäksi varmistettava, 
että dataa ei käytetä muihin kuin niihin 
yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin, joita 
varten se sallii käsittelyn, ja että datan 
lahjoittamispyyntöjen yhteydessä ei 
käytetä harhaanjohtavia 
markkinointikäytäntöjä.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröinnin suhteen toimivaltaiset 
viranomaiset

Data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteröinnin suhteen 
toimivaltaiset viranomaiset

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteristä ja tämän luvun vaatimusten 
noudattamisen seurannasta. Nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä 

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteristä ja tämän luvun vaatimusten 
noudattamisen seurannasta. Nimettyjen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
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23 artiklan vaatimukset. rekisteröinnin suhteen toimivaltaisten 
viranomaisten on täytettävä 23 artiklan 
vaatimukset.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Toimivaltaisen viranomaisen on 
suoritettava tehtävänsä yhteistyössä 
tietosuojaviranomaisen kanssa, jos tällaiset 
tehtävät liittyvät henkilötietojen 
käsittelyyn, ja saman jäsenvaltion 
asiaankuuluvien alakohtaisten elinten 
kanssa. Kaikissa kysymyksissä, jotka 
edellyttävät asetuksen (EU) 2016/679 
noudattamisen arviointia, toimivaltaisen 
viranomaisen on ensin pyydettävä lausunto 
tai päätös kyseisen asetuksen nojalla 
perustetulta toimivaltaiselta 
valvontaviranomaiselta, sekä noudatettava 
kyseistä lausuntoa tai päätöstä.

(3) Data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteröinnin suhteen 
toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava 
tehtävänsä yhteistyössä 
tietosuojaviranomaisen kanssa, jos tällaiset 
tehtävät liittyvät henkilötietojen 
käsittelyyn, ja saman jäsenvaltion 
asiaankuuluvien alakohtaisten elinten 
kanssa. Kaikissa kysymyksissä, jotka 
edellyttävät asetuksen (EU) 2016/679 
noudattamisen arviointia, toimivaltaisen 
viranomaisen on ensin pyydettävä lausunto 
tai päätös kyseisen asetuksen nojalla 
perustetulta toimivaltaiselta 
valvontaviranomaiselta, sekä noudatettava 
kyseistä lausuntoa tai päätöstä.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Toimivaltaisen viranomaisen on 
seurattava ja valvottava, että data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkityt tahot noudattavat tässä 
luvussa säädettyjä edellytyksiä.

(1) Toimivaltaisen viranomaisen on 
seurattava ja valvottava, että data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
julkiseen rekisteriin merkityt tahot 
noudattavat tässä luvussa säädettyjä 
edellytyksiä.

Tarkistus 149
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jos toimivaltainen viranomainen 
toteaa, että yhteisö ei täytä yhtä tai 
useampaa tässä luvussa säädetyistä 
vaatimuksista, sen on ilmoitettava tästä 
kyseiselle yhteisölle ja annettava tälle 
mahdollisuus esittää näkemyksensä 
kohtuullisessa määräajassa.

(3) Jos toimivaltainen viranomainen 
toteaa, että yhteisö ei täytä yhtä tai 
useampaa tässä luvussa säädetyistä 
vaatimuksista, sen on ilmoitettava tästä 
kyseiselle yhteisölle ilman aiheetonta 
viivytystä ja annettava tälle mahdollisuus 
esittää näkemyksensä 20 päivän kuluessa.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Toimivaltaisella viranomaisella on 
valtuudet vaatia 3 kohdassa tarkoitetun 
laiminlyönnin lopettamista joko 
välittömästi tai kohtuullisen määräajan 
kuluessa, ja sen on toteutettava aiheelliset 
ja oikeasuhteiset toimenpiteet vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi.

(4) Toimivaltaisella viranomaisella on 
valtuudet vaatia 3 kohdassa tarkoitetun 
laiminlyönnin lopettamista joko 
välittömästi tai kohtuullisen määräajan 
kuluessa, ja sen on toteutettava aiheelliset, 
oikeasuhteiset ja tehokkaat toimenpiteet 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) poistetaan tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteristä.

(b) poistetaan tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
kansallisista julkisista rekistereistä ja 
unionin julkisesta rekisteristä.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(6) Jos data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkityllä 
yhteisöllä on päätoimipaikka tai laillinen 
edustaja jossakin jäsenvaltiossa, mutta se 
harjoittaa toimintaa muissa jäsenvaltioissa, 
sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa on päätoimipaikka tai 
laillinen edustaja, ja kyseisten muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tarvittaessa tehtävä 
yhteistyötä ja avustettava toisiaan. 
Tällaiseen avunantoon ja yhteistyöhön 
voivat sisältyä tiedonvaihto asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä 
pyynnöt tässä artiklassa tarkoitettujen 
valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi.

(6) Jos data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkityllä 
yhteisöllä on päätoimipaikka tai laillinen 
edustaja jossakin jäsenvaltiossa, mutta se 
harjoittaa toimintaa muissa jäsenvaltioissa, 
sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa on päätoimipaikka tai 
laillinen edustaja, ja kyseisten muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tarvittaessa tehtävä 
yhteistyötä ja avustettava toisiaan. 
Tällaiseen avunantoon ja yhteistyöhön on 
sisällyttävä muun muassa tiedonvaihto 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä perustellut 
pyynnöt tässä artiklassa tarkoitettujen 
valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalainen data-altruismia koskeva 
suostumuslomake

Eurooppalainen data-altruismia koskeva 
suostumusrajapinta

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Data-altruismiin perustuvan 
datankeruun helpottamiseksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä data-
altruismia koskevan eurooppalaisen 
suostumuslomakkeen laatimiseksi. 
Lomakkeen on mahdollistettava 
suostumuksen saaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa yhtenäisessä muodossa. 

(1) Data-altruismiin perustuvan 
datankeruun helpottamiseksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä data-
altruismia koskevan eurooppalaisen 
suostumusrajapinnan laatimiseksi 
Euroopan tietosuojaneuvoston 
kuulemisen jälkeen. Rajapinnan on 
mahdollistettava vapaaehtoisen ja tietoisen 
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Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

suostumuksen saaminen ja peruuttaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäisessä 
muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppalaisessa data-altruismia 
koskevassa suostumuslomakkeessa on 
käytettävä modulaarista lähestymistapaa, 
joka mahdollistaa lomakkeen 
muokkaamisen tiettyjä aloja ja eri 
tarkoituksia varten.

(2) Eurooppalaisessa data-altruismia 
koskevassa suostumusrajapinnassa on 
käytettävä modulaarista lähestymistapaa, 
joka mahdollistaa rajapinnan 
muokkaamisen tiettyjä aloja ja eri 
tarkoituksia varten.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Henkilötietojen osalta 
eurooppalaisella data-altruismia 
koskevassa suostumuslomakkeella on 
varmistettava, että rekisteröidyt voivat 
antaa suostumuksensa tiettyyn 
datankäsittelytoimeen tai peruuttaa 
suostumuksensa tiettyyn 
datankäsittelytoimeen asetuksen (EU) 
2016/679 vaatimusten mukaisesti.

(3) Henkilötietojen osalta 
eurooppalaisella data-altruismia koskevalla 
suostumusrajapinnalla on varmistettava, 
että rekisteröidyt voivat antaa 
suostumuksensa tiettyyn 
datankäsittelytoimeen tai peruuttaa 
suostumuksensa tiettyyn 
datankäsittelytoimeen asetuksen 
(EU) 2016/679 vaatimusten mukaisesti. 
Rajapinnan on tarjottava ajantasaista 
tietoa siitä, minkä tyyppistä dataa data-
altruismipohjaisen organisaation 
käyttäjät ovat käyttäneet sekä kuinka 
tiheästi ja mihin tarkoitukseen sitä on 
käytetty.

Tarkistus 157
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Lomakkeen on oltava saatavilla 
paperille tulostettavana ja luettavana sekä 
sähköisessä koneellisesti luettavassa 
muodossa.

(4) Rajapinnassa on oltava 
suostumuslomake, joka on saatavilla 
kaikilla unionin toimielinten virallisilla 
kielillä paperille tulostettavana ja 
luettavana sekä sähköisessä koneellisesti 
luettavassa muodossa.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Edellä olevan 12 ja 20 artiklan 
mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten on oltava oikeudellisesti 
erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista datan jakamispalvelujen 
tarjoajista tai tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkityistä yhteisöistä.

(1) Edellä olevien 12 ja 20 artiklan 
mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten on oltava oikeudellisesti 
erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista datan välittäjistä tai tunnustettujen 
data-altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkityistä yhteisöistä. Sama 
yhteisö voi suorittaa 12 ja 20 artiklan 
mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävät. Jäsenvaltiot 
voivat joko perustaa yhden tai useamman 
uuden yhteisön tai turvautua olemassa 
oleviin yhteisöihin.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Ylin johto ja henkilöstö, joka vastaa 
tässä asetuksessa säädettyjen toimivaltaisen 
viranomaisen asiaankuuluvien tehtävien 
suorittamisesta, eivät saa olla arvioimiensa 
palvelujen suunnittelijoita, valmistajia, 

(3) Ylin johto ja henkilöstö, joka vastaa 
tässä asetuksessa säädettyjen toimivaltaisen 
viranomaisen asiaankuuluvien tehtävien 
suorittamisesta, eivät saa olla arvioimiensa 
palvelujen suunnittelijoita, valmistajia, 
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toimittajia, asentajia, ostajia, omistajia, 
käyttäjiä tai ylläpitäjiä eivätkä minkään 
tällaisen osapuolen valtuutettuja edustajia 
tai edustaa niitä. Tämä ei sulje pois 
sellaisten arvioinnin kohteena olevien 
palvelujen käyttöä, jotka ovat tarpeen 
toimivaltaisen viranomaisen toiminnan 
kannalta, tai tällaisten palvelujen käyttöä 
henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

toimittajia, asentajia, ostajia, omistajia, 
käyttäjiä tai ylläpitäjiä eivätkä minkään 
tällaisen osapuolen valtuutettuja edustajia 
tai edustaa niitä tai olla edustaneet niitä 
kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. 
Tämä ei sulje pois sellaisten arvioinnin 
kohteena olevien palvelujen käyttöä, jotka 
ovat tarpeen toimivaltaisen viranomaisen 
toiminnan kannalta, tai tällaisten palvelujen 
käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava käytettävissään riittävät taloudelliset 
ja henkilöresurssit niille annettujen 
tehtävien suorittamiseksi, mukaan lukien 
tarvittava tekninen tietämys ja resurssit.

(5) Toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava käytettävissään riittävät taloudelliset 
ja henkilöresurssit sekä teknistä ja 
oikeudellista asiantuntemusta niille 
annettujen tehtävien suorittamiseksi, 
mukaan lukien tarvittava tekninen tietämys 
ja resurssit.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava perustellusta 
pyynnöstä komissiolle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tiedot, joita nämä tarvitsevat 
tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä 
suorittamiseksi. Jos kansallinen 
toimivaltainen viranomainen pitää 
pyydettyjä tietoja kaupallista ja 
ammatillista luottamuksellisuutta 
koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti luottamuksellisina, komission ja 
muiden asianomaisten toimivaltaisten 

(6) Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava perustellusta 
pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä 
komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille tiedot, joita 
nämä tarvitsevat tämän asetuksen 
mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi. Jos 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
pitää pyydettyjä tietoja kaupallista ja 
ammatillista luottamuksellisuutta 
koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti luottamuksellisina, komission ja 
muiden asianomaisten toimivaltaisten 
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viranomaisten on turvattava tällainen 
luottamuksellisuus.

viranomaisten on turvattava tällainen 
luottamuksellisuus.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle ja Euroopan 
datainnovaatiolautakunnalle 
säännöllisesti toimivaltaisten 
viranomaisten tämän asetuksen 
mukaisesta toiminnasta. Komissiolle ja 
lautakunnalle on ilmoitettava erityisesti 
tämän asetuksen mukaiseen toimintaan 
osoitetuista taloudellisista ja 
henkilöresursseista.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä on oltava oikeus tehdä 
asianomaiselle kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle valitus 
datan jakamispalvelujen tarjoajasta tai 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkitystä 
yhteisöstä.

(1) Luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä on oltava oikeus tehdä 
asianomaiselle kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle mitä 
tahansa tähän asetukseen liittyvää 
seikkaa koskeva valitus datan välittäjästä 
tai tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkitystä 
yhteisöstä.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta



PE691.362v02-00 86/99 AD\1234693FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(2) Viranomaisen, jolle valitus on 
jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle 
valituksen käsittelyn etenemisestä ja siitä 
tehdystä päätöksestä sekä 25 artiklassa 
säädetystä oikeudesta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin.

(2) Viranomaisen, jolle valitus on 
jätetty, on ilmoitettava oikea-aikaisesti ja 
selkeästi valituksen tekijälle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja siitä tehdystä 
päätöksestä sekä 25 artiklassa säädetystä 
oikeudesta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin enintään 30 päivän 
kuluessa.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edellä 13, 17 ja 21 artiklassa 
tarkoitetut toimivaltaisten viranomaisten 
päätökset, jotka on tehty osana 
datanjakamispalvelujen tarjoajia 
koskevan ilmoitusjärjestelmän 
hallinnointia, valvontaa ja täytäntöönpanoa 
sekä tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkittyjen yhteisöjen 
seurantaa.

(b) edellä 13, 17 ja 21 artiklassa 
tarkoitetut toimivaltaisten viranomaisten 
päätökset, jotka on tehty osana datan 
välittäjiä koskevan ilmoitusjärjestelmän 
hallinnointia, valvontaa ja täytäntöönpanoa 
sekä tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkittyjen yhteisöjen 
seurantaa.

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän asetuksen rikkomiseen 
sovelletaan direktiivissä (EU) 2020/1828 
säädettyjä oikeuksia.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio perustaa Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan, jäljempänä 
’lautakunta’, joka on kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, Euroopan 
tietosuojaneuvoston, komission ja asiaan 
liittyvien data-avaruuksien edustajista 
sekä tiettyjen erikoisalojen muiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajista 
koostuva asiantuntijaryhmä.

(1) Komissio perustaa Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan, jäljempänä 
’lautakunta’, joka on seuraavien ryhmien 
edustajista koostuva asiantuntijaryhmä:

(a) kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset;
(b) Euroopan tietosuojavaltuutettu;
(c) komissio;
(d) asiaan liittyvät data-avaruudet;
(e) EU:n pk-yrityslähettiläs tai pk-
yrityslähettiläsverkoston nimittämä 
edustaja;
(f) standardointielimet;
(g) Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirasto;
(h) muut asiaankuuluvien virastojen 
ja tiettyjen erikoisalojen toimivaltaisten 
viranomaisten edustajat.

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Sidosryhmiä ja asiaankuuluvia 
kolmansia osapuolia voidaan kutsua 
osallistumaan Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan kokouksiin ja 
sen työskentelyyn.

(2) Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan kokouksiin ja 
sen työskentelyyn voidaan kutsua 
osallistumaan sidosryhmiä ja 
asiaankuuluvia kolmansia osapuolia, 
muun muassa
(i) asiantuntijoita, jotka edustavat 
asianomaisia yksityisiä sidosryhmiä ja 
liiketoiminta-aloja, jotka edustavat 
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asiaankuuluvia toimialoja, mukaan 
lukien kansallisten, monikansallisten tai 
yhteisten eurooppalaisten data-
avaruuksien, pk-yritysten, 
tutkimusorganisaatioiden, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, Euroopan 
tason työmarkkinaosapuolten sekä 
kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen 
edustajat;
(ii) yksityishenkilöinä nimitettyjä 
asiantuntijoita, joilla on todistetusti 
tietämystä ja kokemusta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvilta aloilta.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Lautakunnan kokouksissa 
puheenjohtajana on komission edustaja.

(3) Lautakunnan kokouksissa 
puheenjohtajana on komission edustaja, ja 
kokoukset voidaan järjestää eri 
kokoonpanoissa käsiteltävien aiheiden 
mukaan.

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lautakunnan on suoritettava 
tehtävänsä avoimuusperiaatteen 
mukaisesti. Näin ollen lautakunnan 
keskustelut ja asiakirjat on julkistettava, 
ja niihin on sisällytettävä tarvittaessa 
tiivistelmä sidosryhmien näkemyksistä.

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Lautakunnan tehtävät Euroopan datainnovaatiolautakunnan 
tehtävät

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lautakunnalla on seuraavat tehtävät: 1. Euroopan 
datainnovaatiolautakunnalla on seuraavat 
tehtävät:

Tarkistus 173

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) se neuvoo jäsenvaltioita ja 
komissiota tarpeesta asettaa 
yhdenmukaistetut edellytykset 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun, julkisen sektorin 
elinten hallussa olevan datan 
uudelleenkäytölle sisämarkkinoilla sekä 
tukee toimivaltaisia viranomaisia ja 
varmistaa koordinoinnin ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdon;

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se neuvoo ja avustaa komissiota 
kehittämään toimivaltaisten viranomaisten 
yhdenmukaisia toimintatapoja datan 
jakamispalvelujen tarjoajia koskevien 

(b) se neuvoo ja avustaa komissiota 
kehittämään toimivaltaisten viranomaisten 
yhdenmukaisia toimintatapoja datan 
välittäjiä ja data-altruismipohjaisia 
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vaatimusten soveltamisessa; organisaatioita koskevien vaatimusten 
soveltamisessa;

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) se neuvoo ja avustaa komissiota 
yhdenmukaisten ohjeiden kehittämisessä 
kyberturvallisuusvaatimuksista datan 
vaihtoa ja säilyttämistä varten; tältä osin 
se pyrkii pitämään johdonmukaisesti 
kiinni viimeisimmistä 
kyberturvallisuusstandardeista;

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) se avustaa komissiota datan sekä 
datan jakamispalvelujen 
yhteentoimivuuden parantamisessa eri 
alojen välillä olemassa olevien 
eurooppalaisten, kansainvälisten tai 
kansallisten standardien pohjalta;

(d) se neuvoo ja avustaa komissiota 
sisämarkkinoiden ja datatalouden 
haitalliseen hajanaisuuteen 
puuttumisessa parantamalla datan 
rajatylittävää ja monialaista 
yhteentoimivuutta olemassa olevien 
eurooppalaisten, kansainvälisten tai 
kansallisten standardien pohjalta ja pyrkien 
edistämään yhteisten eurooppalaisten 
data-avaruuksien luomista;

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se helpottaa tämän asetuksen 
mukaista kansallisten toimivaltaisten 

(e) se helpottaa tämän asetuksen 
mukaista kansallisten toimivaltaisten 
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viranomaisten välistä yhteistyötä 
kehittämällä valmiuksia ja vaihtamalla 
tietoja, erityisesti vahvistamalla 
menetelmiä tehokasta sellaisten tietojen 
vaihtoa varten, jotka liittyvät datan 
jakamispalvelujen tarjoajien 
ilmoitusmenettelyyn ja tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteröintiin ja seurantaan.

viranomaisten välistä yhteistyötä 
kehittämällä valmiuksia ja vaihtamalla 
tietoja, erityisesti vahvistamalla 
menetelmiä tehokasta sellaisten tietojen 
vaihtoa varten, jotka liittyvät datan 
välittäjien ilmoitusmenettelyyn ja 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteröintiin ja 
seurantaan.

Tarkistus 178

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) se helpottaa jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden 31 artiklan 
mukaisesti säätämien seuraamuksia 
koskevien sääntöjen osalta ja antaa 
ohjeita parhaista käytännöistä, jotka 
koskevat näiden sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja seuraamusten 
täytäntöönpanoa kaikkialla unionissa, ja 
neuvoo komissiota tarpeesta muuttaa tätä 
asetusta 31 artiklassa tarkoitettujen 
seuraamusten yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) se neuvoo komissiota 5 artiklan 
9 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä 
koskevassa päätöksessä ja helpottaa 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä 30 artiklan 
soveltamiseksi;

Tarkistus 180
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) se neuvoo ja avustaa komissiota 
keskusteluissa, joita käydään 
kahdenvälisellä, useammankeskisellä tai 
monenvälisellä tasolla kolmansien 
maiden kanssa maailmanlaajuisten 
digitaalisten markkinoiden haitallisen 
hajanaisuuden minimoimiseksi 
edistämällä yhteisiä standardeja ja datan 
vaihtoa luotettavien maiden välillä 
maailmanlaajuisesti ja pyrkimällä 
parantamaan muiden kuin henkilötietojen 
sääntely-ympäristöä;

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e d) se tarjoaa komissiolle 
asiantuntemusta ja antaa sille suosituksia 
ja neuvoja mahdollisesta tarpeesta 
muuttaa tätä asetusta tai muita asiaan 
liittyviä unionin säädöksiä, kuten 
direktiiviä (EU) 2019/1024;

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e e) se raportoi vuosittain tämän 
asetuksen mukaisesti jaetun, unionissa ja 
sen ulkopuolella käsitellyn datan 
prosenttiosuudesta.
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Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lautakunta kehittää suosituksia, 
joiden avulla varmistetaan toimivaltaisten 
viranomaisten käytäntöjen yhtenäisyys, ja 
laatii lausuntoja asetuksen soveltamisen 
tilasta jäsenvaltioissa. Jos on todettu 
epäyhtenäisiä käytäntöjä, jotka voisivat 
johtaa sisämarkkinoiden hajanaisuuteen, 
lautakunta laatii päätösehdotuksia 
toimitettavaksi komissiolle. Tällaisissa 
päätöksissä voidaan suositella 
jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet käytäntöjen 
yhtenäisyyden varmistamiseksi ja 
markkinoiden hajanaisuuden estämiseksi.

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lautakunta soveltaa 
toiminnassaan [tekoälyä koskevista 
yhdenmukaistetuista säännöistä 
(tekoälysäädös) (2021/0106 (COD)) 
annetussa] asetuksessa... säädettyjä 
tarkoituksia sekä neuvoo ja avustaa 
komissiota, jotta se voi
(a) edistää kansallisten 
valvontaviranomaisten ja komission 
tehokasta yhteistyötä asetuksen ... 
[tekoälysäädös] soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa;
(b) koordinoida ja edistää opastusta ja 
analyyseja, joita komissio ja kansalliset 
valvontaviranomaiset ja muut 
toimivaltaiset viranomaiset tarjoavat 
sisämarkkinoilla esiin tulevissa asetuksen 
... [tekoälysäädös] soveltamisalaan 
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kuuluviin asioihin liittyvissä 
kysymyksissä;
(c) avustaa kansallisia 
valvontaviranomaisia ja komissiota 
asetuksen ... [tekoälysäädös] 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamisessa.

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tapauksesta riippuen julkisen 
sektorin elimen, luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolle on myönnetty 
II luvun nojalla oikeus datan 
uudelleenkäyttöön, datan 
jakamispalvelujen tarjoajan tai 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkityn 
yhteisön on toteutettava kaikki kohtuudella 
toteutettavissa olevat tekniset, oikeudelliset 
ja organisatoriset toimenpiteet estääkseen 
unionissa säilytettävien muiden kuin 
henkilötietojen siirron tai niihin pääsyn, jos 
tällainen siirto tai tietoihin pääsy aiheuttaisi 
ristiriidan unionin tai asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön kanssa, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa siirto tai 
tietoihin pääsy on 2 tai 3 kohdan 
mukaista.

(1) Tapauksesta riippuen julkisen 
sektorin elimen, luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolle on myönnetty 
II luvun nojalla oikeus datan 
uudelleenkäyttöön, datan välittäjän tai 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkityn 
yhteisön on toteutettava kaikki kohtuudella 
toteutettavissa olevat tekniset, oikeudelliset 
ja organisatoriset toimenpiteet estääkseen 
unionissa säilytettävien muiden kuin 
henkilötietojen siirron tai niihin pääsyn, jos 
tällainen siirto tai tietoihin pääsy aiheuttaisi 
ristiriidan unionin tai asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön kanssa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 tai 
3 kohdan soveltamista.

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jos julkisen sektorin elimeen, 
luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, jolle on II luvun nojalla 
myönnetty oikeus datan uudelleenkäyttöön, 

(3) Jos tällaista kansainvälistä 
sopimusta ei ole ja julkisen sektorin 
elimeen, luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, jolle on II luvun nojalla 
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datan jakamispalvelujen tarjoajaan tai 
tunnustettujen data-altruismipohjaisten 
organisaatioiden rekisteriin merkittyyn 
yhteisöön kohdistuu kolmannen maan 
tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 
päätös, joka koskee unionissa säilytettävien 
muiden kuin henkilötietojen siirtämistä tai 
niihin pääsyä, ja tällaisen päätöksen 
noudattaminen voisi saattaa päätöksen 
kohteen ristiriitaan unionin tai 
asiaankuuluvan jäsenvaltion lainsäädännön 
kanssa, kyseisen kolmannen maan 
viranomainen voi siirtää tällaista dataa tai 
saada pääsyn siihen ainoastaan, jos

myönnetty oikeus datan uudelleenkäyttöön, 
datan välittäjään tai tunnustettujen data-
altruismipohjaisten organisaatioiden 
rekisteriin merkittyyn yhteisöön kohdistuu 
kolmannen maan tuomioistuimen tai 
hallintoviranomaisen päätös, joka koskee 
unionissa säilytettävien muiden kuin 
henkilötietojen siirtämistä tai niihin pääsyä, 
ja tällaisen päätöksen noudattaminen voisi 
saattaa päätöksen kohteen ristiriitaan 
unionin tai asiaankuuluvan jäsenvaltion 
lainsäädännön kanssa, kyseisen kolmannen 
maan viranomainen voi siirtää tällaista 
dataa tai saada pääsyn siihen ainoastaan, 
jos

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päätöksen kohteena olevan vastaanottajan 
on pyydettävä tämän asetuksen mukaisten 
toimivaltaisten elinten tai viranomaisten 
lausunto sen määrittämiseksi, täyttyvätkö 
nämä edellytykset.

Päätöksen kohteena oleva vastaanottaja 
voi pyytää tämän asetuksen mukaisten 
toimivaltaisten elinten tai viranomaisten 
lausuntoa sen määrittämiseksi, täyttyvätkö 
nämä edellytykset. Asianomaisten 
toimivaltaisten elinten on vaihdettava 
tietoja kansainvälistä pääsyä koskevista 
pyynnöistä Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan puitteissa.

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Julkisen sektorin elimen, 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, 
jolle on myönnetty II luvun nojalla oikeus 
datan uudelleenkäyttöön, datan 
jakamispalvelujen tarjoajan ja data-
altruismia harjoittavan yhteisön on 

(5) Julkisen sektorin elimen, 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, 
jolle on myönnetty II luvun nojalla oikeus 
datan uudelleenkäyttöön, datan välittäjän 
ja data-altruismia harjoittavan yhteisön on 
ilmoitettava datan haltijalle kolmannen 
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ilmoitettava datan haltijalle kolmannen 
maan hallintoviranomaisen esittämästä 
pyynnöstä saada pääsy dataan, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa pyyntö palvelee 
lainvalvontatarkoituksia, ja niin kauan kuin 
se on tarpeen lainvalvontatoimien 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

maan hallintoviranomaisen esittämästä 
pyynnöstä saada pääsy dataan ennen 
pyynnön noudattamista, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa pyyntö palvelee 
lainvalvontatarkoituksia, ja niin kauan kuin 
se on tarpeen lainvalvontatoimien 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tätä asetusta aikaisintaan 
[neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] ja esittää Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tärkeimmistä havainnoistaan. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseisen 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot 
komissiolle.

Komissio arvioi tätä asetusta aikaisintaan 
... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] ja arvioi muun 
muassa seuraavia:

(a) edellytykset datan 
uudelleenkäytölle II luvun mukaisesti 
niiden yhdenmukaistamiseksi edelleen 
sekä erittäin arkaluonteisten tietojen 
mahdollisen määritelmän tarve;
(b) tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten noudattamisen taso sekä 
datan välittäjien III luvun mukaisesti 
tarjoamien palvelujen laatu ja 
turvallisuus;
(c) IV luvun mukaisesti rekisteröityjen 
altruismipohjaisten organisaatioiden 
tyyppi ja yleiskuvaus yleisen edun 
mukaisista tavoitteista, joiden vuoksi 
dataa jaetaan, jotta voidaan vahvistaa tätä 
koskevat selkeät perusteet;
(d) datainnovaatiolautakunnan 
toiminta, mukaan lukien yhteenveto sen 
tärkeimmistä toimista, sen tarjoamasta 
lisäarvosta, sen antamista suosituksista ja 
sen kokonaispanoksesta Euroopan 
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datavetoisen talouden kehittämiseen;
(e) 30 artiklan mukaista 
kansainvälistä pääsyä koskevat 
edellytykset.
Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen 
tärkeimmistä havainnoistaan. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseisen 
kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot 
komissiolle.
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