
 

AD\1150879FI.docx  PE613.537v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
 

2017/0228(COD) 

26.4.2018 

LAUSUNTO 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin 

henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa 

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

Valmistelija: Zdzisław Krasnodębski 

 



 

PE613.537v02-00 2/22 AD\1150879FI.docx 

FI 

 

PA_Legam 



 

AD\1150879FI.docx 3/22 PE613.537v02-00 

 FI 

 

TARKISTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tiedon arvoketjut perustuvat 

erilaisiin datatoimintoihin: tietojen 

luominen ja kerääminen; tietojen 

yhdistäminen ja järjestely; tietojen 

tallentaminen ja käsittely; tietojen 

analysointi, markkinointi ja jakelu; tietojen 

käyttö ja uudelleenkäyttö. Tietojen 

tallentamisen ja muunlaisen käsittelyn 

tehokkuus ja toimivuus on keskeinen 

osatekijä tiedon arvoketjuissa. Tällaista 

tehokasta ja toimivaa toimintaa ja 

datatalouden kehittämistä unionissa 

haittaavat kuitenkin erityisesti kahdenlaiset 

tietojen liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden 

esteet. 

(2) Tiedon arvoketjut perustuvat 

erilaisiin datatoimintoihin: tietojen 

luominen ja kerääminen; tietojen 

yhdistäminen ja järjestely; tietojen 

käsittely; tietojen analysointi, markkinointi 

ja jakelu; tietojen käyttö ja 

uudelleenkäyttö. Käsittelyn tehokkuus ja 

toimivuus on keskeinen osatekijä tiedon 

arvoketjuissa. Tällaista tehokasta ja 

toimivaa toimintaa ja datatalouden 

kehittämistä unionissa haittaavat kuitenkin 

erityisesti kahdenlaiset tietojen 

liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden esteet. 

Perustelu 

Jäljempänä 3 artiklaan lisätyn termin ”käsittely” määritelmä kattaa myös ”tietojen 

tallentamisen”. (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Tietojen tallentamis- ja 

muunlaisiin käsittelypalveluihin 

sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta 

(3) Käsittelypalveluihin, myös tietojen 

siirtämiseen, sovelletaan Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
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tehdyn sopimuksen mukaista 

sijoittautumisvapautta ja palvelujen 

tarjoamisen vapautta. Näiden palvelujen 

tarjoamista kuitenkin haittaavat tai 

toisinaan sen estävät kansalliset 

vaatimukset, joiden mukaan tiedot on 

säilytettävä tietyllä alueella. 

26, 49–55 ja 56–62 artiklassa määrättyä 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen 

tarjoamisen vapautta. Näiden palvelujen 

tarjoamista kuitenkin haittaavat tai 

toisinaan sen estävät kansalliset 

vaatimukset, joiden mukaan tiedot on 

säilytettävä tietyllä alueella. 

Perustelu 

Jäljempänä 6 artiklassa vahvistetaan tietojen siirtämisen tekniset näkökohdat. 

Asetusehdotuksessa ei säädetä määritelmiä tietojen siirtämistä koskevalle oikeudelle eikä itse 

tietojen siirtämiselle. Jotta 6 artikla olisi toteuttamiskelpoinen, tietojen siirtäminen on tämän 

vuoksi määriteltävä palveluksi, jolloin se kuuluu perussopimuksissa vahvistetun palvelujen 

tarjoamisen vapauden piiriin. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Nämä esteet yhdessä ovat syynä 

pilvipalvelujen tarjoajien välisen kilpailun 

puuttumiseen Euroopassa, ne johtavat 

ongelmiin, jotka liittyvät 

riippuvuussuhteen luomiseen tarjoajaan 

(lock-in), ja ne heikentävät tietojen 

liikkuvuutta. Tietojen säilytyspaikkaa 

koskevat politiikkatoimet heikentävät 

myös tutkimus- ja kehittämisyritysten 

kykyä edistää yritysten, yliopistojen ja 

muiden tutkimuslaitosten välistä 

yhteistyötä niiden oman 

innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Yritysten ja kuluttajien lisäksi 

myös jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
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elinten olisi voitava hyötyä 

valinnanvapauden lisääntymisestä 

datapalvelujen tarjoajien valinnassa, 

kilpailukykyisemmistä hinnoista ja 

kansalaisille suunnatusta 

tehokkaammasta palvelujen tarjonnasta. 

Koska viranomaiset ja elimet käsittelevät 

suuria määriä tietoja, viranomaisten olisi 

näytettävä esimerkkiä käyttämällä muita 

kuin henkilötietoja koskevia datapalveluja 

unionissa, ja niiden olisi pidättäydyttävä 

asettamasta perusteettomia tietojen 

säilytyspaikkaa koskevia rajoituksia 

käyttäessään yksityisten osapuolten 

datapalveluja. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Asetuksen (EU) 2016/679 

mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa 

eivätkä kieltää henkilötietojen vapaata 

liikkuvuutta unionin sisällä syistä, jotka 

liittyvät luonnollisten henkilöiden 

suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan sama 

vapaan liikkuvuuden periaate unionissa 

muiden kuin henkilötietojen osalta lukuun 

ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai 

kielto on perusteltu turvallisuussyistä. 

(10) Asetuksen (EU) 2016/679 

mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa 

eivätkä kieltää henkilötietojen vapaata 

liikkuvuutta unionin sisällä syistä, jotka 

liittyvät luonnollisten henkilöiden 

suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan sama 

vapaan liikkuvuuden periaate unionissa 

muiden kuin henkilötietojen osalta lukuun 

ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai 

kielto on perusteltu turvallisuussyistä. 

Asetuksessa (EU) 2016/679 ja tässä 

asetuksessa vahvistetaan johdonmukaiset 

säännöt erilaisten tietotyyppien vapaasta 

liikkuvuudesta. Tämän vuoksi asetusta 

(EU) 2016/679 olisi sovellettava 

henkilötietoja koskevaan tietojoukon 

osaan ja tätä asetusta olisi sovellettava 

muita kuin henkilötietoja sisältävän 

tietojoukon osaan. Jos muut kuin 

henkilötiedot ja henkilötiedot liittyvät 

erottamattomasti toisiinsa, tätä asetusta 

olisi sovellettava, jollei asetuksesta (EU) 

2016/679 muuta johdu. Asetuksessa ei 

myöskään säädetä velvoitteesta erottaa 
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toisistaan erilaisia tietotyyppejä molempia 

tietotyyppejä sisältävissä tietojoukoissa 

eikä velvoitteesta tallentaa eri 

tietotyyppejä erikseen. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Tämä asetus ei saisi heikentää 

luonnollisille henkilöille asetuksen (EU) 

2016/679 nojalla kuuluvaa suojan tasoa, 

ja samalla sen olisi oltava sellainen, että 

yritysten on helppo noudattaa sitä, eikä se 

etenkään saisi muodostaa estettä 

uusyritysten ja pk-yritysten kehittämiselle. 

Komission olisi annettava 

verkkosivustollaan yrityksille selkeät 

ohjeet molempia tietotyyppejä sisältävien 

kokonaisuuksien oikeudellisesta 

kohtelusta ja annettava tietoa molempia 

tietotyyppejä sisältävien kokonaisuuksien 

erottamista koskevista mahdollisuuksista. 

Komission olisi arvioitava tämän 

asetuksen soveltamista molempia 

tietotyyppejä sisältäviin kokonaisuuksiin 

ja ehdotettava tarvittaessa uusia 

suosituksia asetuksen tarkastelun 

yhteydessä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 

vaatimukset muodostavat selkeän esteen 

tietojen tallentamis- tai muiden 

käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa 

ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi 

kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja 

yleisen turvallisuuden perustella, 

(12) Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 

vaatimukset muodostavat selkeän esteen 

käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa 

ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi 

kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja 

yleistä turvallisuutta koskevien 

pakottavien syiden perustella, sellaisena 
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sellaisena kuin se määritellään unionin 

lainsäädännössä, erityisesti Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 

artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 

artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen 

vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna 

täytäntöön muiden kuin henkilötietojen 

rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva 

periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa 

koskevien nykyisten vaatimusten 

poistaminen ja mahdollistaa 

toiminnallisista syistä useissa paikoissa 

EU:ssa tapahtuva tietojen tallentaminen 

tai muu käsittely ja koska tässä asetuksessa 

säädetään toimenpiteistä, joilla 

varmistetaan tietojen saatavuus 

säädösperusteista valvontaa varten, 

jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota 

muihin perusteisiin kuin yleiseen 

turvallisuuteen. 

kuin se määritellään unionin 

lainsäädännössä, erityisesti Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen 

vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna 

täytäntöön muiden kuin henkilötietojen 

rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva 

periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa 

koskevien nykyisten vaatimusten 

poistaminen ja mahdollistaa 

toiminnallisista syistä useissa paikoissa 

EU:ssa tapahtuva tietojen käsittely ja koska 

tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, 

joilla varmistetaan tietojen saatavuus 

säädösperusteista valvontaa varten, 

jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota 

muihin perusteisiin kuin yleiseen 

turvallisuuteen. ”Yleisen turvallisuuden” 

käsite, sellaisena kuin se on tarkoitettu 

SEUT-sopimuksen 52 artiklassa ja 

sellaisena kuin unionin tuomioistuin sen 

tulkitsee, kattaa sekä jäsenvaltion sisäisen 

että ulkoisen turvallisuuden. Poikkeusta 

pyytävän jäsenvaltion olisi todistettava, 

että sen on voitava turvautua 

poikkeukseen suojellakseen keskeisiä 

turvallisuusetujaan. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta lisäksi voidaan poistaa 

mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden 

olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana 

tehtävä tietojen säilytyspaikkaa koskevien 

nykyisten kansallisten vaatimusten 
arviointi ja ilmoitettava komissiolle 

perusteluineen mahdolliset tietojen 

säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, 

joiden ne katsovat olevan tämän asetuksen 

mukaisia. Tällaisten ilmoitusten ansioista 

komissio voi arvioida, ovatko mahdolliset 

(14) Jotta lisäksi voidaan poistaa 

mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden 

olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana 

tehtävä sellaisten voimassa olevien 

yleisluonteisten lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten arviointi, 

joissa vahvistetaan tietojen 

säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia, ja 

ilmoitettava komissiolle perusteluineen 

mahdolliset tietojen säilytyspaikkaa 

koskevat vaatimukset, joiden ne katsovat 
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jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa 

koskevat vaatimukset tämän asetuksen 

mukaisia. 

olevan tämän asetuksen mukaisia. 

Tällaisten ilmoitusten ansiosta komissio 

voi arvioida, ovatko mahdolliset jäljelle 

jääneet tietojen säilytyspaikkaa koskevat 

vaatimukset tämän asetuksen mukaisia, ja 

antaa tarvittaessa lausuntoja, joissa 

kehotetaan muuttamaan tai kumoamaan 

kyseiset tietojen säilytyspaikkaa koskevat 

vaatimukset, ja jäsenvaltion olisi otettava 

se mahdollisimman tarkasti huomioon. 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta voidaan varmistaa tietojen 

säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien 

vaatimusten avoimuus luonnollisten ja 

oikeushenkilöiden, kuten tietojen 

tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden 

tarjoajien ja käyttäjien osalta, 

jäsenvaltioiden olisi julkaistava tiedot 

tällaisista toimenpiteistä yhtenäisessä 

verkkotiedotuspisteessä ja päivitettävä niitä 

säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja 

oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti 

tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa 

koskevista vaatimuksista kaikkialla 

unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle tällaisten verkkopisteiden 

osoitteet. Komission olisi julkaistava 

kyseiset tiedot verkkosivuillaan. 

(15) Jotta voidaan varmistaa tietojen 

säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien 

vaatimusten avoimuus luonnollisten ja 

oikeushenkilöiden, kuten 

käsittelypalveluiden tarjoajien ja käyttäjien 

osalta, jäsenvaltioiden olisi julkaistava 

tiedot tällaisista toimenpiteistä yhtenäisessä 

verkkotiedotuspisteessä ja päivitettävä niitä 

säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja 

oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti 

tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa 

koskevista vaatimuksista kaikkialla 

unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle tällaisten verkkopisteiden 

osoitteet. Komission olisi julkaistava 

verkkosivuillaan työ-/käsittelykielillään 

säännöllisesti päivitettävät tiedot näistä 

kansallisista toimenpiteistä sekä 

jäsenvaltioiden yhtenäisten 

verkkoyhteyspisteiden osoitteet. 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Jotta kilpaillusta ympäristöstä 

voidaan hyötyä täysimittaisesti, 

ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä 

(21) Jotta kilpaillusta ympäristöstä 

voidaan hyötyä täysimittaisesti, 

ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä 
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tietoon perustuvia valintoja ja verrata 

helposti sisämarkkinoilla tarjottavia 

erilaisia tietojen tallennus- tai muita 

käsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen 

siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat 

sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden 

käsittelypalveluiden tarjoajien ja 

ammattikäyttäjien kokemus ja 

asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden 

innovointipotentiaaliin ja ottaa se 

huomioon, markkinatoimijoiden olisi 

itsesääntelyn avulla ja komission tuella 

määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja 

toimintavaatimukset unionin 

käytännesääntöjen muodossa, joihin voi 

sisältyä mallisopimuslausekkeita. Jos 

tällaisia käytännesääntöjä ei toteuteta ja 

panna tehokkaasti täytäntöön 

kohtuullisessa ajassa, komission olisi 

kuitenkin tarkasteltava tilannetta. 

tietoon perustuvia valintoja ja verrata 

helposti sisämarkkinoilla tarjottavia 

erilaisia tietojen tallennus- tai muita 

käsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen 

siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat 

sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden 

käsittelypalveluiden tarjoajien ja 

ammattikäyttäjien kokemus ja 

asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden 

innovointipotentiaaliin ja ottaa se 

huomioon, markkinatoimijoiden olisi 

itsesääntelyn avulla ja komission tuella 

määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja 

toimintavaatimukset unionin 

käytännesääntöjen muodossa, joihin voi 

sisältyä mallisopimuslausekkeita. Näissä 

käytännesäännöissä olisi määrättävä, että 

riippuvuussuhteen syntyminen myyjään ei 

ole hyväksyttävä liiketoimintakäytäntö, 

niissä olisi hyödynnettävä avoimia 

standardeja ja avoimia eritelmiä sekä 

määrättävä luottamusta lisäävistä 

tekniikoista, esimerkiksi salauksesta. 

Komission olisi kannustettava kaikkien 

asiaan liittyvien sidosryhmien, kuten 

pilvipalvelujen kaikenkokoisten käyttäjien 

ja tarjoajien, myös startup- ja pk-yritysten, 

kuulemiseen näiden itsesääntelyyn 

perustuvien käytännesääntöjen laatimisen 

aikana. Jos tällaisia käytännesääntöjä ei 

toteuteta ja panna tehokkaasti täytäntöön 

vahvistetussa ajassa, komission olisi 

kuitenkin tarkasteltava tilannetta ja 

arvioitava tarvetta tehdä 

lainsäädäntöehdotuksia, joilla 

vähennetään tehokkaasti tietojen 

siirtämisen esteiden määrää. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Jos tietoja käsitellään, myös 

ammattimaisilla käyttäjillä olisi oltava 

mahdollisuus saada tietoja jäsennellyssä, 
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yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 

luettavassa muodossa sekä lähettää sitä 

tai saada se lähetetyksi suoraan yhdestä 

tietojenkäsittelystä toiseen tai 

käsittelypalveluun. Palveluntarjoajia olisi 

kannustettava kehittämään 

yhteentoimivia muotoja ja hyödyntämään 

avoimia standardeja ja avoimia eritelmiä, 

jotka mahdollistavat tiedon siirtämisen. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Jotta taataan jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välisen 

avunpyyntömenettelyn tehokas 

täytäntöönpano, komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan vakiolomakkeet, pyyntöjen 

kielet, määräajat tai muut seikat 

avunpyyntömenettelyjä varten. Tätä valtaa 

olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201140 

mukaisesti. 

(23) Jotta taataan jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välisen 

avunpyyntömenettelyn tehokas 

täytäntöönpano, komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan vakiolomakkeet, tietojen 

toimitusmuoto ja -kanavat, pyyntöjen 

kielet, määräajat tai muut seikat 

avunpyyntömenettelyjä varten. Tätä valtaa 

olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201140 

mukaisesti.  

_________________ _________________ 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Lisäämällä luottamusta (24) Lisäämällä luottamusta 
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rajatylittävään tiedon tallentamiseen tai 

muuhun käsittelyyn pitäisi vähentää 

markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin 

alttiutta käyttää tiedon säilytyspaikkaa 

koskevaa vaatimusta tietoturvallisuuden 

mittarina. Näin pitäisi myös parantaa 

yritysten oikeusvarmuutta sovellettavien 

turvallisuusvaatimusten osalta, kun 

ulkoistetaan tietojen tallennus- tai muita 

käsittelypalveluita, myös 

palveluntarjoajille toiseen jäsenvaltioon. 

rajatylittävään käsittelyyn pitäisi vähentää 

markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin 

alttiutta käyttää tiedon säilytyspaikkaa 

koskevaa vaatimusta tietoturvallisuuden 

mittarina. Näin pitäisi myös parantaa 

yritysten oikeusvarmuutta sovellettavien 

turvallisuusvaatimusten osalta, kun 

ulkoistetaan käsittelypalveluita, myös 

palveluntarjoajille toiseen jäsenvaltioon, ja 

ottaa huomioon jatkuva uusien 

tekniikoiden kehittyminen, jotta niihin 

sopeudutaan nopeasti. Tämän vuoksi 

jäsenvaltioiden olisi vältettävä 

ylimitoitettua lainsäädäntöä, joka asettaisi 

kyseenalaiseksi tietojen turvallisuuden, 

luotettavuuden tai aitouden, ja 

palveluntarjoajien olisi otettava käyttöön 

kehittyneintä tekniikkaa, jolla pannaan 

täytäntöön sisäänrakennettua 

turvallisuutta ja sisäänrakennettua 

yksityisyyttä koskevat toimet ja käytännöt. 

Palveluntarjoajan vaihtamisen helppous 

ja tietojen siirrettävyys ovat myös 

luottamusta lisääviä tekijöitä, ja ne olisi 

varmistettava. 

Perustelu 

Luottamus on nimetty suurimmaksi muusta kuin lainsäädännöstä johtuvaksi esteeksi 

pilvipalvelujen käytössä. Sen vuoksi luottamuksen lisäämisen on oltava tämän tekstin 

tavoitteena. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustettuja 

perusoikeuksia ja noudatetaan siinä 

tunnustettuja periaatteita, ja sitä olisi 

tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien 

ja periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien 

oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), 

(29) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 

muihin tietojenkäsittelyä koskeviin 

sovellettaviin asetuksiin. Tässä asetuksessa 

kunnioitetaan erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustettuja 

perusoikeuksia ja noudatetaan siinä 

tunnustettuja periaatteita, ja sitä olisi 

tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien 
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elinkeinovapauteen (16 artikla) sekä 

sananvapauteen ja tiedonvälityksen 

vapauteen (11 artikla). 

ja periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien 

oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), 

elinkeinovapauteen (16 artikla) sekä 

sananvapauteen ja tiedonvälityksen 

vapauteen (11 artikla). 

Perustelu 

Jotta voidaan välttää oikeudellisia tekstejä koskevan hierarkian muodostuminen ja tehostaa 

perusoikeuksien täytäntöönpanoa, tarvitaan tiukkaa tulkintaa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen 

muiden sähköisten tietojen kuin 

henkilötietojen tallentamiseen tai muuhun 

käsittelyyn unionissa, 

1. Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen 

muiden sähköisten tietojen kuin 

henkilötietojen käsittelyyn unionissa, 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) joka tarjotaan palveluna käyttäjille, 

jonka oleskelevat unionissa tai ovat 

sijoittautuneet unioniin, riippumatta siitä, 

onko palveluntarjoaja sijoittautunut 

unioniin vai ei, tai 

a) joka tarjotaan palveluna käyttäjille, 

jotka voivat olla joko yksityisiä tai 

sekaomistuksessa olevia yhteisöjä tai 

viranomaisia ja jotka oleskelevat 

unionissa tai ovat sijoittautuneet unioniin, 

riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja 

sijoittautunut unioniin vai ei, tai 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Molempia tietotyyppejä sisältävien 

tietojoukkojen tapauksessa asetusta (EU) 

2016/679 olisi sovellettava henkilötietoja 

koskevaan tietojoukon osaan ja tätä 

asetusta olisi sovellettava muita kuin 

henkilötietoja sisältävän tietojoukon 

osaan. Jos henkilötiedot ja muut kuin 

henkilötiedot liittyvät erottamattomasti 

toisiinsa, tätä asetusta olisi sovellettava, 

jollei asetuksesta (EU) 2016/679 muuta 

johdu. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ’tietojen tallentamisella’ mitä 

tahansa tietojen tallentamista sähköisessä 

muodossa; 

2. ’käsittelyllä’ toimintoa tai 

toimintoja, joita kohdistetaan sähköisessä 

muodossa oleviin tietoihin tai 

tietojoukkoihin joko automaattista 

tietojenkäsittelyä käyttäen tai muutoin, 

kuten tietojen keräämistä, tallentamista, 

järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, 

muokkaamista tai muuttamista, hakua, 

kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista 

siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne 

muutoin saataville, tietojen 

yhteensovittamista tai yhdistämistä, 

rajoittamista, poistamista tai tuhoamista; 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. ’palveluntarjoajalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 

tietojen tallentamista tai muita 

käsittelypalveluja; 

4. ’palveluntarjoajalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 

käsittelypalveluja; 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla 

vaatimuksella’ jäsenvaltioiden laeissa, 

asetuksissa tai hallinnollisissa 

määräyksissä säädettyä velvoitetta, kieltoa, 

rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka 

mukaan tietojen tallentamisen tai muun 

käsittelyn on tapahduttava tietyn 

jäsenvaltion alueella tai joka estää tietojen 

tallentamisen tai muun käsittelyn muussa 

jäsenvaltiossa; 

5. ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla 

vaatimuksella’ paikallis-, keskus- tai 

aluehallintojen tai julkisyhteisöjen 

antamissa jäsenvaltioiden laeissa, 

asetuksissa tai hallinnollisissa 

määräyksissä tai käytännöissä, myös 

julkisten hankintojen alalla, säädettyä 

velvoitetta, kieltoa, rajoitusta tai muuta 

vaatimusta, jonka mukaan tietojen 

tallentamisen tai muun käsittelyn on 

tapahduttava tietyn jäsenvaltion alueella tai 

joka estää tietojen tallentamisen tai muun 

käsittelyn muussa jäsenvaltiossa; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. ’toimivaltaisella viranomaisella’ 

jäsenvaltion viranomaista, jolla on 

valtuudet saada virallisten tehtäviensä 

hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön 

tai oikeushenkilön tallentamiin ja 

käsittelemiin tietoihin kansallisen tai 

unionin lainsäädännön mukaisesti; 

6. ’toimivaltaisella viranomaisella’ 

jäsenvaltion viranomaista, jolla on 

valtuudet saada virallisten tehtäviensä 

hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön 

tai oikeushenkilön käsittelemiin tietoihin 

kansallisen tai unionin lainsäädännön 

mukaisesti; 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä 

tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai pyytää 

tietojen tallentamista tai muuta 

käsittelypalvelua; 

7. ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä 

tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai pyytää 

tietojenkäsittelypalvelua; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tietojen tallentamisen tai muun 

käsittelyn paikkaa unionissa ei saa rajata 

tietyn jäsenvaltion alueelle, ja tietojen 

tallentamista tai muuta käsittelyä muiden 

jäsenvaltioiden alueella ei saa kieltää tai 

rajoittaa, paitsi jos se on perusteltua 

yleisen turvallisuuden kannalta. 

1. Tietojen säilytyspaikkaa koskevat 

vaatimukset on kiellettävä, elleivät ne ole 

perusteltuja dokumentoidun ja vakavan 

yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan 

vuoksi ja ovat asianmukainen ja 

oikeasuhteinen toimenpide. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on 12 kuukauden 

kuluessa tämän asetuksen soveltamisen 

alkamisesta varmistettava, että kaikki 1 

kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa 

koskevat vaatimukset kumotaan. Jos 

jäsenvaltio katsoo, että tietojen 

säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 

kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä 

voimassa, sen on ilmoitettava kyseinen 

toimenpide komissiolle ja perustelut sen 

voimassa pitämiselle. 

3. Jäsenvaltioiden on 12 kuukauden 

kuluessa tämän asetuksen soveltamisen 

alkamisesta varmistettava, että kaikki 1 

kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa 

koskevat vaatimukset kumotaan. Jos 

jäsenvaltio katsoo ennen kyseisen 

määräajan päättymistä, että tietojen 

säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 

kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä 

voimassa, sen on ilmoitettava kyseinen 

toimenpide komissiolle ja perustelut sen 

voimassa pitämiselle. 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komission on kolmen kuukauden 

kuluessa tällaisen ilmoituksen 

vastaanottamisesta tutkittava, onko 

toimenpide 1 kohdan mukainen, ja 

tarvittaessa annettava lausunto, jossa se 

pyytää kyseistä jäsenvaltiota muuttamaan 

tai kumoamaan toimenpiteen, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta SEUT-

sopimuksen 258 artiklan soveltamista. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun 

keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio 

julkaisee verkkosivustollaan linkit näihin 

tietopisteisiin. 

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun 

keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio 

julkaisee verkkosivustollaan työ-

/käsittelykielillään säännöllisesti 

päivitettävät tiedot 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitetuista kansallisista toimenpiteistä 

sekä jäsenvaltioiden keskitettyjen 

verkkoyhteyspisteiden osoitteet. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio julkaisee 

verkkosivustollaan tietojenkäsittelyn 

tarjoajille ja käyttäjille ohjeita tämän 

asetuksen soveltamisesta sekä tietoa 

erilaisten tietojoukkojen oikeudellisesta 

kohtelusta. 
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Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio edesauttaa ja helpottaa 

itsesääntelyyn perustuvien 

käytännesääntöjen kehittämistä unionin 

tasolla, jotta voidaan määritellä 

suuntaviivat parhaille käytännöille 

helpottaa palveluntarjoajien vaihtamista 

ja varmistaa, että palveluntarjoajat 

antavat ammattimaisille käyttäjille 

seuraavista kysymyksistä riittävän 

yksityiskohtaiset, selkeät ja avoimet tiedot 

ennen sopimuksen tekemistä tietojen 

tallentamisesta ja käsittelystä: 

1. Komissio edesauttaa ja helpottaa 

yhteentoimivuuden periaatetta 

noudattavien itsesääntelyyn perustuvien 

käytännesääntöjen kehittämistä unionin 

tasolla, jotta voidaan määritellä 

suuntaviivat seuraavista: 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) parhaat käytännöt, jotka koskevat 

palveluntarjoajan vaihtamisen tai tietojen 

siirtämisen helpottamista jäsennellyissä, 

yleisesti käytetyissä avoimissa 

standardeissa ja koneellisesti luettavassa 

muodossa siten, että käyttäjällä on 

riittävästi aikaa vaihtaa palveluntarjoajaa 

tai siirtää tiedot; ja 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) prosessit, tekniset vaatimukset, 

määräajat ja maksut, joita sovelletaan, jos 

a) vähimmäistietovaatimukset, joilla 

varmistetaan, että ammattimaiset käyttäjät 
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ammattimainen käyttäjä haluaa siirtyä 

käyttämään toista palveluntarjoajaa tai 

siirtää tietoja takaisin omiin tietoteknisiin 

järjestelmiinsä, mukaan lukien 

varmuuskopiointimenettelyt ja -paikka, 

käytettävissä olevat tietojen 

tallennusmuodot ja -välineet, vaadittu IT-

kokoonpano ja kaistan vähimmäisleveys; 

siirtämisprosessin käynnistämiseen 

tarvittava aika sekä aika, jonka kuluessa 

tiedot ovat siirrettävissä; ja takeet pääsystä 

tietoihin palveluntarjoajan konkurssin 

tapauksessa; sekä 

saavat riittävän yksityiskohtaiset, selkeät 

ja avoimet tiedot ennen 

tietojenkäsittelysopimuksen tekemistä, ja 

jotka koskevat seuraavia: prosessit, 

tekniset vaatimukset, määräajat ja maksut, 

joita sovelletaan, jos ammattimainen 

käyttäjä haluaa siirtyä käyttämään toista 

palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja takaisin 

omiin tietoteknisiin järjestelmiinsä, 

mukaan lukien varmuuskopiointimenettelyt 

ja -paikka, käytettävissä olevat tietojen 

tallennusmuodot ja -välineet, vaadittu IT-

kokoonpano ja kaistan vähimmäisleveys; 

siirtämisprosessin käynnistämiseen 

tarvittava aika sekä aika, jonka kuluessa 

tiedot ovat siirrettävissä; ja takeet pääsystä 

tietoihin palveluntarjoajan konkurssin 

tapauksessa; sekä 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) tietojenkäsittelytuotteiden ja -

palvelujen sertifiointijärjestelmät, jotka 

helpottavat näiden tuotteiden ja 

palvelujen laadun vertaamista. Tällaisia 

järjestelmiä voivat olla esimerkiksi 

laadunhallintaa, tietoturvallisuuden 

hallintaa, liiketoiminnan jatkuvuuden 

hallintaa ja ympäristöasioiden hallintaa 

koskevat järjestelmät; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos itsesääntelyä koskevissa 

käytännesäännöissä ei ole vähennetty 

tietojen siirtämisen nykyisten esteiden 

määrää, arviointiin on tarpeen vaatiessa 
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liitettävä lainsäädäntöehdotus. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos tällaisia käytännesääntöjä ei 

oteta käyttöön ja panna tehokkaasti 

täytäntöön asetetun määräajan kuluessa 

tai jos uudelleentarkastelun jälkeen on 

syytä huoleen, komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä 

vähimmäisohjeista. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

8 artiklassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Perustelu 

Vaikka itsesääntelyä kannustetaan, käytännesääntöjen laadintaprosessissa ilmi tulleiden 

esteiden poistamista voidaan helpottaa komission toimilla. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan vakiolomakkeet sekä 

pyyntöjen kielet, määräajat tai muut seikat 

avunpyyntömenettelyjä varten. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 8 

artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. 

6. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan vakiolomakkeet, tiedonsiirron 

muoto ja kanavat sekä pyyntöjen kielet, 

määräajat tai muut seikat 

avunpyyntömenettelyjä varten. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 8 

artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 
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7 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Keskitetyssä yhteyspisteessä on 

myös annettava ammattimaisille 

käyttäjille ja yleisölle yleisiä tietoja, jotka 

koskevat tässä direktiivissä tarkoitettuja 

velvoitteita sekä kaikkia 6 artiklan 

mukaisesti laadittuja käytännesääntöjä. 

Perustelu 

Keskitetyt yhteyspisteet on suunniteltu pääasiassa auttamaan jäsenvaltioiden julkishallintoja, 

mutta niiden tehtäviä voitaisiin yleisesti laajentaa entisestään yleisölle ja liikeyhteisölle 

tarkoitetuksi yhteyspisteiksi. 
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