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I
(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

LAUSUNNOT

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU
Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta
yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto)
(2010/C 66/01)
EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

päättänyt käyttää uudelleenlaadintamenettelyä, mikä tarkoit
taa, että neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003 kumotaan,
jos neuvosto hyväksyy mainitun ehdotuksen.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 286 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityi
sesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsitte
lyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lo
kakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivin 95/46/EY (1),

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja
elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tieto
jen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
45/2001 (2) ja erityisesti sen 41 artiklan,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

I JOHDANTO
1. Komissio antoi 18. elokuuta 2009 ehdotuksen neuvoston
asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjun
nasta arvonlisäverotuksen alalla (3). Ehdotus on itse asiassa
muutos hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen
alalla annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o
1798/2003 (4), jota on jo muutettu useaan otteeseen. Ko
missio on kuitenkin selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
KOM(2009) 427, lopullinen, 18 päivänä elokuuta 2009.
EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1.

2. Uudelleenlaadintamenettelyssä oikeudellinen tarkastelu ra
joittuu periaatteessa vain komission ehdottamiin sisällön
muutoksiin eikä siten koske ”muuttumattomina säilyviä
säännöksiä” (5). Euroopan tietosuojavaltuutettu tarkastelee
kuitenkin tässä lausunnossa voimassa olevaa asetusta ja sii
hen ehdotettuja sisällön muutoksia kokonaisuudessaan. Täl
lainen täysi analyysi on tarpeen tietosuojaa koskevan lain
säädännön vaikutuksen arvioimiseksi kunnolla. Euroopan
tietosuojavaltuutettu suosittaa muutoksia, jotka liittyvät
myös tällaisiin muuttamattomiin säännöksiin. Se kehottaa
lainsäätäjää ottamaan nämä suositukset huomioon uudel
leenlaatimismenettelyn rajallisesta soveltamisalasta huoli
matta. Tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutettu viittaa uu
delleenlaatimismenettelystä tehdyn toimielinten välisen so
pimuksen 8 kohtaan, jossa edellytetään mahdollisuutta
muuttaa muuttamattomia säännöksiä.

3. Ehdotuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen
93 artikla, jonka nojalla neuvosto voi toteuttaa välillistä
verotusta koskevia toimenpiteitä. Neuvosto päättää yksimie
lisesti komission ehdotuksesta sen jälkeen, kun Euroopan
parlamenttia ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa on
kuultu. Oikeusperusta ja erityismenettely eivät muutu Lis
sabonin sopimuksen tultua voimaan.

4. Euroopan tietosuojavaltuutettua ei ole kuultu, kuten asetuk
sen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohta edellyttää. Sen
vuoksi tämä lausunto perustuu mainitun asetuksen
41 artiklan 2 kohtaan. Tietosuojavaltuutettu suosittelee,
että ehdotuksen johdanto-osassa viitataan tähän lausun
toon.
(5) Ks. toimielinten välinen sopimus, tehty 28 päivänä marraskuuta
2001, säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käy
töstä (EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1).
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5. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tietoinen siitä, että on
tärkeää parantaa rajatylittävien petosten vastaisten toimen
piteiden tehokkuutta ja tehostaa alv:n kantamista rajatylit
tävissä tilanteissa. Vaikka tietojenvaihtoon, joka on osa hal
linnollista yhteistyötä ja alv-petosten torjuntaa, sisältyy pää
asiassa oikeushenkilöitä koskevia tietoja, on selvää, että
myös luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja käsitellään.
Euroopan tietosuojavaltuutettu myöntää, että näiden tavoit
teiden saavuttamiseksi on tarpeen käsitellä henkilötietoja.
Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa kuitenkin, että täl
laiset tiedot on käsiteltävä tietosuojaa koskevien yhteisön
sääntöjen mukaisesti.

6. Tilanteisiin, joissa henkilötietoja vaihdetaan rajojen yli EU:n
sisällä, on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska tällaisissa
tapauksissa tietojen käsittely on moninaisempaa, mikä väis
tämättä johtaa rekisteröityjen oikeudelliseen epävarmuu
teen: mukana voi olla toimijoita kaikista muista jäsenvalti
oista ja tällöin saatetaan soveltaa näiden muiden jäsenvalti
oiden kansallista lainsäädäntöä, joka voi poiketa hieman
rekisteröityjen tuntemasta lainsäädännöstä tai soveltua re
kisteröidylle vieraaseen oikeusjärjestelmään.

7. Euroopan tietosuojavaltuutettu on analysoinut asetukseen
(EY) N:o 1798/2003 pohjautuvaa oikeudellista kehystä ja
nyt ehdotettuja muutoksia ja toteaa, että vaikka niissä on
useita myönteisiä piirteitä, kaikkia tietosuojaa koskeviin yh
teisön sääntöihin perustuvia vaatimuksia ei ole noudatettu.

8. Tätä näkökohtaa selvitetään tarkemmin III osassa (sovellet
tavat tietosuojasäännöt) ja IV osassa (ehdotuksen yksityis
kohtainen analyysi), mutta sitä ennen Euroopan tietosuoja
valtuutettu tarkastelee ehdotuksen asiayhteyttä, voimassa
olevaa oikeudellista kehystä ja ehdotettuja muutoksia.

II YHTEISTYÖ EU:SSA ARVONLISÄVEROTUKSEN ALALLA
II.1 Asiayhteys
9. Tämä ehdotus pohjautuu EU:ssa käytyihin keskusteluihin,
jotka käynnistettiin virallisesti toukokuussa 2006 verope
tosten torjunnasta sisämarkkinoilla annetulla komission tie
donannolla (1). Komissio julkaisi neuvoston ja Euroopan
parlamentin kehotuksesta joulukuussa 2008 toisen tiedo
nannon koordinoidusta strategiasta alv-petosten torjunnan
(1) Tiedonanto KOM(2006) 254, annettu 31 päivänä toukokuuta 2006,
tarpeesta kehittää koordinoitu strategia veropetosten torjunnan te
hostamiseksi.
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tehostamiseksi Euroopan unionissa (2). Tiedonannossa il
moitettiin aiotuista useista muutoksista yleiseen alv-direktii
viin 2006/112/EY (3) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1798/2003 uudelleenlaadinnasta.

10. Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003 on tähän asti ollut
arvonlisäveroalan hallinnollista yhteistyötä koskeva viitease
tus. Komissio teki hiljattain tutkimuksen, joka julkaistiin
18 päivänä elokuuta 2009 eli samana päivänä kuin tämä
ehdotus, ja sen mukaan veronkierron ja veropetosten tor
juntaan alv:n osalta yhteisön sisällä tähtäävän jäsenvaltioi
den välisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta pidettiin
epätyydyttävänä (4). Ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena
on siksi muuttaa neuvoston asetusta (EY) N:o 1798/2003
siten, että rajatylittävien petosten vastaisten toimenpiteiden
tehokkuus ja alv:n kantaminen rajatylittävissä tilanteissa pa
ranevat.

II.2 Nykyinen yhteistyöjärjestelmä: neuvoston asetus
(EY) N:o 1798/2003
11. EU otti neuvoston asetuksella (EY) N:o 1798/2003 käyt
töön jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen
yhteisen hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon järjes
telmän, jonka tarkoituksena on auttaa niitä toimittamaan
arvonlisäverotus oikein. Asetuksessa on luettelo toimivaltai
sista viranomaisista, ja siinä velvoitetaan jäsenvaltiot nimeä
mään yksi keskusyhteystoimisto, joka vastaa yhteydenpi
dosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla.

12. Tietoja vaihdetaan toimivaltaisten viranomaisten välillä kol
messa tilanteessa: pyynnöstä tapahtuva tietojenvaihto, ilman
edeltävää pyyntöä tapahtuva tietojenvaihto (oma-aloitteinen
tietojenvaihto) ja tietojen tallentaminen kunkin jäsenvaltion
ylläpitämään sähköiseen tietokantaan, josta osa on suoraan
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käy
tettävissä.

13. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1798/2003 määrätään jä
senvaltiot myös varmistamaan, että yhteisön sisäiseen tava
roiden luovutukseen ja palvelujen suoritukseen osallistuvat
henkilöt voivat saada vahvistuksen kenen tahansa tietyn
henkilön arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta. Järjes
telmä, josta tällainen vahvistus voidaan saada, on alv-tieto
jen vaihtojärjestelmä (”VIES”).
(2) Ks. neuvoston päätelmät 4 päivänä joulukuuta 2007 ja 7 päivänä
lokakuuta 2008 sekä 2 päivänä syyskuuta 2008 annettu Euroopan
parlamentin päätöslauselma (2008/2033(INI)). Ks. tiedonanto
KOM(2008) 807, annettu 1 päivänä joulukuuta 2008.
(3) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(4) Kertomus KOM(2009) 428, päivätty 18 päivänä elokuuta 2009,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 soveltamisesta.
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14. Asetuksessa säädetään, että tiedot olisi toimitettava yleensä
sähköisesti. Näin ollen komissio vastaa yhteisen tietoliiken
neverkon/yhteisen järjestelmien rajapinnan (CCN/CSI-järjes
telmä) kehittämisestä siinä määrin, kuin tämä on tarpeen
jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi.
Jäsenvaltiot vastaavat kansallisten järjestelmiensä kehittämi
sestä siinä määrin kuin on tarpeen tietojenvaihdon mahdol
listamiseksi CCN/CSI-järjestelmää käyttäen. Asetuksessa on
muita sääntöjä suhteista komissioon, samanaikaisista tarkas
tuksista ja kolmansista maista saatavien tietojen vaihtami
sesta.

15. Sitä ei ole määritelty, millaisia tietoja voidaan vaihtaa toi
mivaltaisten viranomaisten välillä pyynnöstä tai oma-aloit
teisesti. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003
1 artiklassa viitataan ainoastaan ”tietoihin”, joiden avulla
ne voivat toimittaa arvonlisäverotuksen oikein. Sähköinen
tietokanta sisältää arvonlisäverotunnisteen saaneiden vero
velvollisten yhteenvetoilmoitukset, jotka kerätään yleisen
alv-direktiivin mukaisesti. Näissä ilmoituksissa mainitaan
eri verovelvollisten arvonlisäverotunnisteet ja asianomaisen
verovelvollisen tavaraluovutusten kokonaisarvo. VIES:n
avulla voidaan ainoastaan vahvistaa arvonlisäverotunnisteen
voimassaolo.
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ehdotuksella laajennetaan muiden jäsenvaltioiden toimival
taisten viranomaisten suoraa, automaattista pääsyä sähköi
siin tietokantoihin. Muut verovelvolliset voivat saada VIES:n
kautta tietoonsa lisäksi sen henkilön nimen ja osoitteen,
jolla on arvonlisäverotunniste.

19. Ehdotuksessa täsmennetään myös tapaukset, joissa jäsenval
tiot voivat tai joissa niiden on pakko tehdä monenvälisiä
tarkastuksia. Tämän lisäksi sillä luodaan oikeusperusta yh
teisen toimintarakenteen perustamiseksi monenvälistä yh
teistyötä varten (Eurofisc). Tämän järjestelmän avulla olisi
voitava vaihtaa kohdennettuja tietoja nopeasti kaikkien jä
senvaltioiden välillä ja tehdä yhteiset riski- ja strategiset
analyysit.

20. Ehdotuksella otetaan lisäksi käyttöön vaatimus antaa palau
tetta, minkä ansioista jäsenvaltiot voivat arvioida tietojen
vaihdon tehokkuutta.

II.3 Suunnitellut parannukset yleisluonteisesti
16. Komissio pyrkii tällä ehdotuksella tehostamaan nykyistä
yhteistyötä tekemällä toimivaltaisista viranomaisista yhtei
sesti vastuullisia alv-tulojen suojaamisesta kaikissa jäsenval
tioissa, edistämällä tietojenvaihtoa toimivaltaisten viran
omaisten välillä sekä parantamalla näiden tietojen laatua
ja johdonmukaisuutta (1).

17. Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa parannetaan määritte
lemällä tapaukset, joissa toimivaltaiset viranomaiset eivät
saa kieltäytyä vastaamasta tietopyyntöön tai hallinnollista
tutkimusta koskevaan pyyntöön, ja tapaukset, joissa tietoja
on vaihdettava oma-aloitteisesti (2). Lisäksi ehdotuksella tiu
kennetaan määräaikoja ja painotetaan sähköisten välineiden
käyttöä.

18. Sähköisissä tietokannoissa olevien tietojen johdonmukai
suutta parannetaan määrittämällä, millaisia tietoja jäsenval
tioiden on syötettävä kansallisiin tietokantoihinsa. Lisäksi
(1) Ehdotukseen sisältyvät neuvoston asetuksella (EY) N:o 143/2008
asetukseen (EY) N:o 1798/2003 tehdyt muutokset, joita sovelletaan
1 päivästä tammikuuta 2015 (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 1). Näillä
muutoksilla otetaan käyttöön palvelujen suorituspaikkaan, erityisjär
jestelmiin ja alv:n palautusmenettelyyn liittyvät säännöt.
(2) Ks. ehdotuksen perustelut sivulla 4.

21. Useita kysymyksiä käsitellään myöhemmin komiteamenet
telyä noudattaen. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. toimival
taisten viranomaisten tietopyynnöissä käytettävät vakiolo
makkeet, palautevaatimusten järjestämistapa, sähköiseen tie
tokantaan syötettyjen tietojen muuttamisen tarpeellisuu
desta tehtävien päätösten ja Eurofiscin perustamisen osalta
noudatettavat perusteet.

III SOVELLETTAVAT TIETOSUOJASÄÄNNÖT
22. Henkilötietoja käsiteltäessä olisi noudatettava tietosuojaa
koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännössä
”henkilötiedot” määritellään laajasti ”kaikenlaisiksi tunnistet
tua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä kos
keviksi tiedoiksi” (3). Kuten edellä todetaan, tietojenvaihto
kohdistuu nykyisin pääasiassa oikeushenkilöihin. Sen piiriin
kuuluvat kuitenkin myös luonnollisia henkilöitä koskevat
tiedot. Ehdotetun neuvoston asetuksen 1 artiklan 1 koh
dassa oleva ilmaisu ”mitkä tahansa tiedot” näyttää kattavan
myös oikeushenkilöille työskenteleviä tai niihin muulla ta
valla yhteydessä olevia luonnollisia henkilöitä koskevat lisä
tiedot (ks. myös 31 kohta jäljempänä).
(3) Ks. direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a alakohta ja asetuksen (EY) N:o
45/2001 2 artiklan a alakohta. Ks. 29 artiklan mukaisen tietosuo
jatyöryhmän 20 päivänä kesäkuuta 2007 antama lausunto 4/2007
henkilötietojen määritelmästä (saatavilla osoitteessa http://ec.europa.
eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf).
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23. Jäsenvaltioiden suorittamaan tietojenkäsittelyyn sovelletaan
direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanemiseksi annettuja kan
sallisia sääntöjä. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1798/2003 viitataan direktiiviin 95/46/EY kaksi kertaa:
johdanto-osan 17 kappaleessa ja 41 artiklassa. Euroopan
tietosuojavaltuutettu toteaa, että näissä säännöksissä vii
tataan direktiiviin 95/46/EY ainoastaan direktiivissä taattu
jen tiettyjen oikeuksien rajoittamismahdollisuuden osalta.
Mainitut johdanto-osan kappale ja artikla ovat myös komis
sion ehdotuksessa (johdanto-osan 35 kappaleena ja
57 artiklana), mutta niihin on aiottu eräitä muutoksia, joita
tarkastellaan tarkemmin 49 kohdassa ja sitä jäljempänä
olevissa kohdissa. Tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa,
että komissio ehdottaa, että 41 artiklaan (uusi 57 artikla)
lisätään yleinen virke, jonka mukaan ”tässä asetuksessa tar
koitettuihin tietojen tallentamiseen ja vaihtoon on sovellet
tava direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä”. Eu
roopan tietosuojavaltuutettu pitää tätä lisäystä tervetulleena
ja kehottaa lainsäätäjää lisäämään tällaisen lausunnon myös
johdanto-osan kappaleeseen.

24. Vaikka komissio ei suoranaisesti osallistu toimivaltaisten
viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon, 51 artiklan 2
kohta osoittaa, että komissio vastaanottaa ”kaikki käytettä
vissä olevat tiedot, joilla on merkitystä tätä asetusta sovel
lettaessa”, ”tilastotiedot” ja ”muut tiedot”, joista voi olla
apua
arvonlisäverotuksen
toimittamiseksi
oikein
1 artiklassa tarkoitetulla tavalla (1). Kuten 14 kohdassa jo
todetaan, komissio on lisäksi vastuussa ”tarvittavasta CCN/
CSI-järjestelmän kehittämisestä”, jotta jäsenvaltioiden väli
nen tietojenvaihto olisi mahdollista (55 artikla). Kuten
57 artiklan 2 kohdasta käy ilmi, tähän vastuuseen voi tie
tyin edellytyksin kuulua pääsy järjestelmän kautta vaihdet
tuihin tietoihin.

25. Edellä mainitusta seuraa, että komissio käsittelee myös hen
kilötietoja. Sen vuoksi sitä sitovat EU:n toimielimiin ja eli
miin sovellettavat tietosuojasäännöt, jotka säädetään asetuk
sessa (EY) N:o 45/2001 ja joiden noudattamista Euroopan
tietosuojavaltuutettu valvoo. Selkeyden vuoksi ja asetuksen
sovellettavuuteen mahdollisesti kohdistuvien epäilyjen estä
miseksi Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lainsäätäjää
lisäämään johdanto-osan kappaleisiin ja johonkin aineelli
seen säännökseen viittauksen asetukseen.

26. Jos henkilötietoja käsitellään, direktiivin 95/46/EY 16 ja
17 artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 21 ja
22 artiklassa edellytetään, että tietojenkäsittelyn luottamuk
sellisuus ja turvallisuus varmistetaan. Edellä mainitussa
55 artiklassa ei ilmaista yhtä tarkasti, onko komissio vas
(1) Ks. myös 28 kohta ja sitä jäljempänä olevat kohdat. Jäljempänä tässä
lausunnossa kaikki viittaukset johdanto-osan kappaleisiin ja artikloi
hin ovat viittauksia ehdotuksen johdanto-osan kappaleisiin ja artik
loihin, jollei toisin mainita.
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tuussa CCN/CSI-järjestelmän ylläpidosta ja turvallisuu
desta (2). Jotta vältettäisiin luottamuksellisuuden ja turvalli
suuden varmistamista koskevaan vastuuseen kohdistuvat
epäilyt, Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lainsäätäjää
määrittelemään komission vastuu tarkemmin tältä osin, ko
rostamaan jäsenvaltioiden velvoitteita ja asettamaan nämä
kysymykset direktiiviin 95/46/EY ja asetukseen (EY) N:o
45/2001 perustuvien vaatimusten asiayhteyteen.

27. Sen selkeyttäminen, kuka on vastuussa tietosuojasääntöjen
noudattamisesta (tietosuojasanastossa käytetään ilmaisua
”rekisterinpitäjä” (3), on tärkeää myös Eurofiscin perustami
sen kannalta. Eurofisc koostuu 35 artiklan mukaan jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä toimi
valtaisista virkamiehistä. Komissio tukee Eurofisciä tekni
sesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti. Ehdotettu rakenne
herättää kysymyksiä siitä, mitä tietosuojalainsäädäntöä so
velletaan (direktiiviä 95/46/EY vai asetusta (EY) N:o
45/2001) ja kuka on vastuussa näiden sääntöjen noudatta
misesta. Onko komission tarkoituksena, että jäsenvaltiot
ovat vastuussa yksin vai yhdessä komission kanssa, vai
onko vastuuviranomaisena Eurofisc sellaisenaan tai kenties
yhdessä komission kanssa? Euroopan tietosuojavaltuutettu
kehottaa lainsäätäjää selventämään näitä kysymyksiä ja var
mistamaan, että vastuunjako on selkeä.

IV EHDOTUKSEN YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU
IV.1 Tietojen ja tavoitteiden täsmentäminen ja tietojen
käsittelytarpeen varmistaminen
28. Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa, että ehdotuksessa ei
täsmennetä riittävällä tavalla, millaisia tietoja vaihdetaan ja
mitä tarkoituksia varten niitä vaihdetaan. Ehdotuksessa ei
myöskään varmisteta riittävällä tavalla, että henkilötietoja
vaihdetaan ainoastaan tarvittaessa. Nämä käyvät ilmi ehdo
tetun neuvoston asetuksen 1 artiklan 1 kohdasta.

29. Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohdassa mainitaan asetuksen ko
konaistavoite, joka on kansallisen alv-lainsäädännön nou
dattamisen varmistaminen. Tämä tavoite on saavutettava
jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä ja vaihtamalla jäsenval
tioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikenlaisia
(2) Ks. tärkeiden huomautusten osalta myös Euroopan tietosuojavaltuu
tetun 16 päivänä syyskuuta 2008 antama lausunto ehdotuksesta
neuvoston päätökseksi eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän
(ECRIS) perustamisesta (EUVL C 42, 20.2.2009, s. 1), s. 23 ja sitä
jäljempänä olevat kohdat.
(3) Ks. direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohta ja asetuksen (EY) N:o
45/2001 2 artiklan d alakohta. Molemmissa näissä säännöksissä
edellytetään mahdollisuutta itsenäiseen tai yhteiseen valvontaan
(”… yksin tai yhdessä toisten kanssa…”).
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tietoja, joista voi olla apua arvonlisäverotuksen toimittami
seksi oikein, arvonlisäveron oikean soveltamisen varmis
tamiseksi erityisesti yhteisön sisäisissä liiketoimissa ja petos
ten torjumiseksi.

30. Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohta ei sinällään täyttäisi yhteisön
tietosuojasäännöistä johtuvia vaatimuksia, sillä sen sana
muoto on liian väljä ja jättää liikaa tilaa harkinnalle. Vaa
rana on, että sovellettavat tietosuojasäännöt jäävät tämän
vuoksi käytännössä laajalti noudattamatta.
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valtuutettu toteaa, ettei lisätäsmennyksiä ole tehty tai että
ne ovat ainakin vaillinaisia. Euroopan tietosuojavaltuutettu
käsittelee tätä seikkaa tarkemmin jäljempänä. Niinpä eri
käsittelytoimet on erotettava toisistaan: pyynnöstä tapah
tuva tietojenvaihto, oma-aloitteinen tietojenvaihto, tietojen
oleminen toimivaltaisten viranomaisten saatavilla sähköi
sessä tietokannassa, muiden arvonlisäverotunnisteen omaa
vien henkilöiden saatavilla (VIES) olevat tiedot ja Eurofiscin
suorittama tietojenkäsittely.

Pyynnöstä annettavat tiedot
31. Ensinnäkin ilmaisu ”kaikenlaiset tiedot” on hyvin laaja ja
voi aiheuttaa suhteettoman tietojenvaihdon vaaran. Kuten
edellä todetaan, tietojenvaihdon piiriin näyttävät kuuluvan
jopa oikeushenkilöille työskenteleviä tai niihin muulla ta
valla yhteydessä olevia luonnollisia henkilöitä koskevat lisä
tiedot. Tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa vii
tata säännöksiin, jotka koskevat erityisiä tietoluokkia ja
joissa on tiukempia erityissääntöjä rikoksiin, rikostuomioi
hin, hallinnollisiin sanktioihin tai siviiliprosesseissa annet
tuihin tuomioihin liittyvien tietojen käsittelylle (1).

32. Toiseksi tarkoitukset, joita varten tietoja voidaan vaihtaa,
ovat erittäin yleisiä, mikä ei noudata vaatimusta, jonka mu
kaan tarkoituksen on oltava tietty ja nimenomainen (2).

36. Pyynnöstä annettavien tietojen osalta ei ole annettu lisätäs
mennyksiä sen suhteen, millaisia tietoja tai mitä tarkoituksia
varten tietoja vaihdetaan. Ehdotuksen 7 artiklassa viitataan
”1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin”, joihin kuuluvat myös
”yhteen tai useampaan konkreettiseen tapaukseen” liittyvät
tiedot. Tietopyyntö voi johtaa hallinnollisen tutkimuksen
tekemiseen. Lisäksi 9 artiklassa viitataan ”asiaankuuluvien
tietojen” toimittamiseen. Ei täsmennetä, millaisista tiedoista
voi olla kyse. Tarkoituksia, joita varten tietoja voidaan kä
sitellä, ei ole täsmennetty eikä välttämättömyyden vaa
timusta ole mainittu.

37. Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lainsäätäjää täs
mentämään, millaisia henkilötietoja voidaan vaihtaa ja mil
laisia tarkoituksia varten niitä voidaan vaihtaa, sekä arvioi
maan toimittamisen välttämättömyys tai ainakin varmis
tamaan välttämättömyyden periaatteen noudattaminen.

33. Kolmanneksi 1 artiklan 1 kohdan mukaan tietoja voidaan
vaihtaa, jos ”niistä voi olla apua” toisen jäsenvaltion toimi
valtaiselle viranomaiselle. Jos kyseessä ovat henkilötiedot,
tämä ei noudattaisi vaatimusta, jonka mukaan tietoja saa
daan käsitellä ainoastaan siltä osin kuin tämä on tarpeen
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi (3). Tietojenvaihtotar
vetta ei voida arvioida, jos kyseessä olevien henkilötietojen
lajia ei tiedetä tarkkaan ja tavoitteita ei täsmennetä tarkem
min.

38. Oma-aloitteisen tietojenvaihdon osalta määritellään, missä
tapauksissa jäsenvaltion on toimitettava tiedot muulle toi
mivaltaiselle viranomaiselle. Vaihdettavien tietojen lajin
osalta viitataan jälleen 1 artiklan 1 kohtaan. Ehdotuksen
14 artiklan 1 kohdassa mainitaan seuraavat tapaukset:

34. Sen vuoksi tavoite ja vaihdettavissa olevien tai vaihdettavien
tietojen laji on täsmennettävä tarkemmin tai edes pääpiir
teittäin tai luokittain, jotta tietojenvaihto täyttäisi tietosuo
javaatimukset. Tämän myötä olisi myös varmistettava, että
välttämättömyyden periaatetta noudatetaan.

1. verotuksen katsotaan tapahtuvan määräjäsenvaltiossa ja
alkuperäjäsenvaltion toimittamia tietoja tarvitaan mää
räjäsenvaltion tarkastusjärjestelmän tehokasta toimintaa
varten;

35. Koko neuvoston asetusta (EY) N:o 1798/2003 ja siihen
ehdotettuja muutoksia tarkastellessaan Euroopan tietosuoja
(1) Ks. direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 5 kohta ja asetuksen (EY) N:o
45/2001 10 artiklan 5 alakohta.
(2) Ks. direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja asetuksen
(EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.
(3) Ks. direktiivin 95/46/EY 7 artikla ja asetuksen (EY) N:o 45/2001
5 artikla.

Oma-aloitteinen tietojenvaihto

2. jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että toisessa jäsenvaltiossa
on tapahtunut tai on todennäköisesti tapahtunut arvon
lisäverolainsäädännön rikkominen;

3. toisessa jäsenvaltiossa on verotulojen menetyksen vaara.
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Vaikka erityisesti toinen ja kolmas tapaus ovat edelleen
väljiä, näitä kolmea tapausta voitaisiin periaatteessa pitää
lisätäsmennyksinä sen suhteen, mitä tarkoituksia varten tie
toja voidaan vaihtaa. Ensimmäisessä tapauksessa on otettu
huomioon välttämättömyyden periaate. Oma-aloitteinen
tietojenvaihto ei ole kuitenkaan rajattu pelkästään näihin
kolmeen tilanteeseen. Ehdotuksen 15 artiklan mukaan on
toimitettava oma-aloitteisesti myös toimivaltaisten viran
omaisten tiedossa olevat 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka
”voivat olla hyödyksi” muiden jäsenvaltioiden toimivaltai
selle viranomaiselle.

39. Ehdotetuilla muutoksilla itse asiassa väljennetään nykyisiä
säännöksiä. Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 18 artiklan
mukaan oma-aloitteisesti vaihdettavien tietojen tarkat luo
kat on määriteltävä komiteamenettelyä noudattaen. Komis
sio ehdottaa nyt tämän säännöksen poistamista.

40. Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa jälleen lainsäätäjää
täsmentämään, millaisia henkilötietoja voidaan vaihtaa ja
mitä tarkoituksia varten niitä voidaan vaihtaa, sekä arvioi
maan toimittamisen välttämättömyys tai ainakin varmis
tamaan välttämättömyyden periaatteen noudattaminen.

Sähköisissä tietokannoissa olevien tietojen saatavuus
41. Sähköisissä tietokannoissa toimivaltaisten viranomaisten
saatavilla olevien tietojen osalta ehdotus on tarkempi sen
suhteen, millaisia tietoja tietokannat sisältävät. Sen
18 artiklassa on luettelo tiedoista, jotka on talletettava säh
köiseen tietokantaan ja käsiteltävä siellä. Kyseessä ovat ylei
sen alv-direktiivin 2006/112/EY nojalla kerätyt tiedot, jotka
ovat yhteenvetoilmoituksista saatuja tietoja ja kansallisten
viranomaisten sellaisten muualle sijoittautuneiden verovel
vollisten rekisteröimistä varten keräämiä tietoja, jotka suo
rittavat sähköisiä palveluja muille ei-verovelvollisille. Muita
tietokannassa olevia tietoja ovat arvonlisäverotunnisteen
omaavien henkilöiden henkilöllisyys, toiminta tai oikeudel
linen muoto sekä pyynnöstä tai oma-aloitteisesti tapahtu
van tietojenvaihdon historia näiden henkilöiden osalta. Sel
laisten tietojen luettelo ja yksityiskohdat, joita ei kerätä alvdirektiivin nojalla, on hyväksyttävä komiteamenettelyä nou
dattaen.

42. Tietokantaan syötetään 1 päivästä tammikuuta 2015 myös
palveluja suorittavia henkilöitä koskevia tietoja, joita ovat
mm. heidän liikevaihtonsa ja tiedot siitä, miten he ovat
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noudattaneet verovelvoitteitaan, kuten tiedot veroilmoituk
sen jättämisestä myöhässä ja veroveloista (ks. 18 artiklan 3
kohta).

43. Ehdotuksen 22 artiklassa jäsenvaltioita velvoitetaan myön
tämään muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomai
sille automaattinen pääsy sähköisessä tietokannassa oleviin
tietoihin. Sitä, mitä tarkoituksia varten toimivaltaiset viran
omaiset voivat tutustua tietokannan tietoihin, ei ole täs
mennetty. Tämä poikkeaa nykyisestä asetuksesta, jossa sää
detään, että toimivaltaisilla viranomaisilla voi olla suora
pääsy rajoitettuun osaan tiedoista ”ainoastaan arvonlisäve
rolainsäädännön rikkomisen estämiseksi” ja ”aina, kun se
katsoo tämän tarpeelliseksi … tavaroiden yhteisökaupan
tai palvelujen yhteisökaupan valvomisen kannalta” (ks. ny
kyinen 24 artikla).

44. Ehdotuksella laajennetaan toimivaltaisten viranomaisten
pääsyä tietokantaan, mikä lisää tietosuojariskejä. Jos kuiten
kin sähköiseen tietokantaan tallennettujen henkilötietokent
tien määrä on mahdollisimman rajoitettu, tämä ei välttä
mättä aiheuta ongelmaa tietosuojan kannalta. Tältä osin
Euroopan tietosuojavaltuutettu suhtautuu myönteisesti tie
tokannoissa olevien tietojen täsmentämiseen. Ehdotuksessa
mainitaan kuitenkin ainoastaan, millaisia tietoja jäsenvaltiot
ovat velvoitettuja tallettamaan tietokantaan, mutta ei sitä,
voidaanko siihen syöttää myös muita tietoja ja ovatko
nämä tiedot myös muiden toimivaltaisten viranomaisten
saatavilla. Sen vuoksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosit
taa, että lainsäätäjä ilmaisee nimenomaisesti, että tietokan
taan ei saa syöttää muita henkilötietoja, tai ainakin varmis
taa, että automaattinen pääsy koskee pelkästään mainittuja
tietoluokkia. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu kehot
taa lainsäätäjää täsmentämään, mitä tarkoituksia varten tie
tokantoihin on suora pääsy, ja varmistamaan välttämättö
myyden periaatteen noudattaminen.

45. Tietojenvaihtoa sähköisten tietokantojen kautta koskevassa
osassa on myös sääntöjä, jotka liittyvät tietojen laatuun.
Ehdotuksen 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on huoleh
dittava siitä, että niiden tietokannat pidetään ajan tasalla ja
ovat aukottomia ja täsmällisiä. Sen 23 artiklassa säädetään,
että tiedot on tarkastettava säännöllisesti, jotta tietokan
nassa olevien tietojen laatu ja luotettavuus taataan. Nämä
vaatimukset vastaavat täysin direktiivin 95/46/EY 6 artiklan
1 kohdan d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001
4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyjä tietojen laatua
koskevia vaatimuksia. Lisäksi 20 artiklassa säädetään, että
komiteamenettelyä noudattaen on määriteltävä perusteet,
joilla päätetään, mitkä tietokannan muutokset eivät ole asi
aankuuluvia, olennaisia tai hyödyllisiä ja joita ei siksi tar
vitse tehdä. Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että
näiden perusteiden olisi oltava tietosuojaa koskevien vaa
timusten mukaisia (ks. myös jäljempänä 57–59 kohta).
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46. Ehdotuksen 19 artiklan mukaan sähköisessä tietokannassa
olevia tietoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta sen en
simmäisen kalenterivuoden päättymisestä, jona ne saatettiin
käytettäviksi. Tällaiselle säilytysajalle ei ole annettu mitään
perusteita. Jos kyseessä ovat henkilötiedot, vähimmäismää
räajan edellyttäminen ilman minkäänlaista viittausta välttä
mättömyyden periaatteeseen ei vastaa tietosuojalainsäädän
nön vaatimusta, jonka mukaan tietoja ei pitäisi säilyttää
pidempään kuin on tarpeen. Sen vuoksi Euroopan tieto
suojavaltuutettu kehottaa arvioimaan tätä säännöstä uudel
leen direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan e alakohdasta
ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1 kohdan
e alakohdasta johtuvan velvoitteen valossa ja määrittämään
henkilötietojen säilyttämiselle enimmäismääräajan, josta
voidaan poiketa ainoastaan poikkeustilanteissa.

VIES:n kautta käytettävissä olevat tiedot
47. Ehdotuksen IX luku koskee verovelvollisten käytettävissä
olevia tietoja. Kuten 13 kohdassa todetaan, verovelvolliset
voivat nykyisin saada VIES:n avulla vahvistuksen sellaisen
arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta, jota käyttäen jokin
henkilö on luovuttanut tavaroita tai suorittanut palveluita
taikka vastaanottanut tavaroita tai palveluita yhteisön si
sällä. Komissio ehdottaa, että lisättäisiin virke, jonka mu
kaan tällainen vahvistus pyydetään tällaisia liiketoimia var
ten, ja että hakijalle annetaan arvonlisäverotunnisteeseen
liittyvä nimi ja osoite. Euroopan tietosuojavaltuutetun mie
lestä nämä säännöt ovat tietosuojavaatimusten mukaisia.
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seikoista. Yksi artikla, eli 57 artikla, on erityisen kiinnostava
tietosuojan kannalta. Sen mukaan asetuksen mukaiseen tie
tojenvaihtoon osallistuvia henkilöitä sitoo salassapitovelvol
lisuus. Vaikka sen 5 kohdassa viitataan direktiiviin
95/46/EY (ks. jäljempänä), salassapitovelvollisuutta ei ole
asetettu tietosuojasääntöjen asiayhteyteen. Euroopan tieto
suojavaltuutettu suosittaa, että lainsäätäjä lisää 1 kohtaan
viittauksen myös tietosuojalainsäädäntöön.

50. Näyttää siltä, että 57 artiklan 1 kohdalla otetaan käyttöön
mahdollisuus käyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin
aiemmin asetuksessa mainittuihin. Sen 3 kohdassa sallitaan
nimenomaisesti tietojen käyttö ”muihin tarkoituksiin”, jos
kyseisiä tietoja voidaan pyynnön vastaanottaneen viran
omaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla käyttää vastaa
viin tarkoituksiin. Tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutettu
viittaa käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteeseen, joka
vahvistetaan direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1
kohdan b alakohdassa. Euroopan tietosuojavaltuutettu ko
rostaa, että jos kyseessä ovat henkilötiedot, näitä tietoja ei
voida periaatteessa käyttää muuhun kuin siihen tarkoituk
seen, jota varten ne kerättiin, paitsi jos direktiivin
13 artiklan 1 kohdassa tai asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa
säädetyt tiukat edellytykset täytetään (ks. myös jäljempänä
kohdat 51–53). Sen vuoksi Euroopan tietosuojavaltuutettu
pyytää lainsäätäjää arvioimaan tätä säännöstä uudelleen di
rektiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakoh
dassa vahvistetun käyttötarkoituksen rajoittamisen periaat
teen perusteella.

Eurofisc
48. Komission ehdotuksella luodaan oikeusperusta yhteisen toi
mintarakenteen perustamiseksi monenvälistä yhteistyötä
varten (Eurofisc). Rakenteen tarkoituksena on mahdollistaa
kohdennettujen tietojen nopea vaihtaminen kaikkien jäsen
valtioiden välillä. Sen on määrä mahdollistaa sellaisten riskija strategisten analyysien tekeminen, joiden perusteella mo
nenvälistä
tietojenvaihtoa
edistetään.
Ehdotuksen
36 artiklan 2 kohdassa todetaan, että erityiset järjestelyt
rakennetta koskevaa tietojenvaihtoa varten on määritettävä
komiteamenettelyä noudattaen. Rakenteen perustamista
koskevassa luvussa ei viitata mihinkään tietosuojavaatimuk
siin. Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa korostaa, että –
III osassa tarkasteltua sovellettavaa lainsäädäntöä lukuun
ottamatta – käytettävien henkilötietojen laji olisi täsmennet
tävä, henkilötietojen tutkimisen ja vaihtamisen tarkoitus on
määritettävä ja välttämättömyyden periaatteen noudattami
nen olisi varmistettava.

IV.2 Muut tietosuojan kannalta merkittävät kohdat
57 artikla: käyttötarkoituksen rajoittamisen periaate
49. Ehdotuksen XV luku koskee tietojenvaihdon edellytyksiä. Se
sisältää säännöksiä tietojenvaihtoon liittyvistä käytännön

57 artiklan 5 kohta: tiettyjen tietosuojaoikeuksien ja -velvoitteiden
rajoittaminen
51. Johdanto-osan 35 kappaleen mukaan asetuksen soveltami
seksi on asianmukaista harkita tiettyjen direktiivissä
95/46/EY säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden rajoitta
mista. Siinä viitataan direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e
alakohtaan, jossa sallitaan tällainen rajoittaminen. Kyseiseen
johdanto-osan kappaleeseen lisätään ehdotuksessa, että täl
lainen rajoittaminen on tarpeen ja oikeasuhteinen ottaen
huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonme
netykset ja se, kuinka tärkeitä nämä tiedot ovat petosten
torjunnassa.

52. Säännös tämän johdanto-osan kappaleen osalta on
57 artiklan 5 kohdassa. Siinä säädetään ensin, että kaikkeen
asetuksessa tarkoitettuun tietojen tallentamiseen ja vaihtoon
on sovellettava direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosään
nöksiä (ks. edellä 23 kohta), minkä jälkeen siinä todetaan,
että ”jäsenvaltiot rajoittavat kuitenkin tämän asetuksen asi
anmukaiseksi
soveltamiseksi
direktiivin
95/46/EY
10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja
21 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien ja oikeuksien
soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun
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direktiivin 13 artiklan e kohdassa tarkoitettujen etujen tur
vaamiseksi”. Tarkoitettuihin artikloihin sisältyy rekisterinpi
täjän velvollisuus antaa tietoja rekisteröidylle (10 ja
11 artikla), oikeus saada tutustua itseänsä koskeviin tietoi
hin (12 artikla) ja kansallisen tietosuojaviranomaisen velvol
lisuus
ylläpitää
rekisteriä
tietojenkäsittelytoimista
(21 artikla).

53. Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että direktiivin
95/46/EY 13 artiklan e alakohdassa annetaan mahdollisuus
poiketa tietyistä direktiivin säännöksistä ja että sitä on tul
kittava suppeasti. Euroopan tietosuojavaltuutettu myöntää,
että tietyissä olosuhteissa voidaan veropetosten estämiseksi
ja havaitsemiseksi katsoa tarpeelliseksi poiketa väliaikaisesti
velvoitteesta antaa etukäteen tietoja rekisteröidylle ja oike
udesta saada tutustua tietoihin. Direktiivin 95/46/EY
13 artiklassa edellytetään kuitenkin, että (1) tällainen rajoi
tus toteutetaan ”lainsäädännöllisellä toimenpiteellä” ja (2)
rajoitus ”on välttämätön toimenpide” jonkin artiklassa mai
nitun edun suojaamiseksi. Ehdotetussa 57 artiklan 5 koh
dassa ei ole otettu huomioon ensimmäistä vaatimusta, sillä
siinä ei viitata mihinkään oikeusperustaan. Sen vuoksi Eu
roopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lainsäätäjää lisäämään
tällaisen vaatimuksen 57 artiklan 5 kohtaan. Toisen vaa
timuksen voidaan katsoa sisältyvän ilmaisuun ”siinä määrin
kuin se on tarpeen”. Johdonmukaisuuden vuoksi Euroopan
tietosuojavaltuutettu suosittaa kuitenkin, että tämä ilmaisu
korvataan ilmaisulla ”jos kyseessä on välttämätön toimen
pide”. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lain
säätäjää hylkäämään johdanto-osan 35 kappaleeseen ehdo
tetun uuden virkkeen, jossa todetaan, että rajoittaminen on
tarpeen ja oikeasuhteista, sillä virke on liian yleinen ja sillä
ei ole oikeudellista lisäarvoa.
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mansille maille] voidaan toimittaa tämän asetuksen nojalla
saatuja tietoja ne toimittaneiden toimivaltaisten viranomais
ten suostumuksella ja noudattaen näiden sisäisiä, henkilö
tietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännök
siä”. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen huoma
tessaan, että lainsäätäjä on tietoinen henkilötietojen toimit
tamiseen EU:n ulkopuolisille maille sovellettavista erityis
säännöistä. Selkeyden vuoksi tekstiin voitaisiin lisätä nimen
omainen viittaus direktiiviin 95/46/EY, jossa todettaisiin,
että tällaisen toimittamisen olisi tapahduttava henkilötieto
jen toimittamista kolmansille maille koskevan direktiivin
95/46/EY IV luvun säännökset täytäntöönpanevien kansal
listen sääntöjen mukaisesti.

56. Ehdotuksessa viitataan ainoastaan jäsenvaltioiden toimival
taisiin viranomaisiin. On epäselvää, onko (henkilö)tietoja
tarkoitus vaihtaa kolmansien maiden kanssa myös EU:n
tasolla. Tämä liittyy läheisesti edellä III osassa esille otettuun
kysymykseen siitä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan Eurofiscin
toimintaan. Yhteisön toimielinten tai elinten suorittaman
henkilötietojen toimittamisen kolmanteen maahan on ta
pahduttava asetuksen (EY) N:o 45/2001 9 artiklan mukai
sesti. Euroopan tietosuojavaltuutettu pyytää lainsäätäjää sel
ventämään tätä.

Komiteamenettely
57. Kuten edellä olevasta analyysista käy ilmi, useita tietosuojan
kannalta merkittäviä kysymyksiä tullaan käsittelemään tar
kemmin ehdotuksen 60 artiklassa edellytettyä komiteame
nettelyä noudattaen annettavissa säännöissä (ks. 41, 45 ja
48 kohta). Vaikka Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää
tällaisen menettelyn noudattamisen käytännön tarpeen, hän
haluaa painottaa, että tärkeimmistä tietosuojaseikoista ja
-takeista olisi säädettävä peruslainsäädännössä.

Avoimuus
54. Direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklassa säädetään rekis
terinpitäjän velvollisuudesta antaa rekisteröidylle tietoja en
nen tietojen keräämistä tai, kun tietoja ei kerätä rekisteröi
dyltä itseltään, silloin kun tietoja rekisteröidään. Näiden
säännösten voidaan katsoa heijastavan yleistä avoimuusperi
aatetta, joka on osa direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 koh
dan a alakohdassa vaadittua käsittelyn asianmukaisuutta.
Euroopan tietosuojavaltuutettu on pannut merkille, että eh
dotuksen muissa säännöksissä ei käsitellä avoimuusperiaa
tetta, kuten sitä, miten järjestelmästä tiedotetaan yleisölle tai
kuinka rekisteröidyille annetaan tietoja tietojenkäsittelystä.
Siksi Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lainsäätäjää
hyväksymään säännöksen, jossa käsitellään yhteistyön ja
tukijärjestelmien avoimuutta.

52 artikla: tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa
55. Ehdotuksen 52 artiklassa säädetään mahdollisuudesta vaih
taa tietoja kolmansien maiden kanssa. Sen mukaan ” [kol

58. Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa painottaa, että jos
komiteamenettelyä noudattaen keskustellaan muista sään
nöistä, tämän olisi tapahduttava direktiiviin 95/46/EY ja
asetukseen (EY) N:o 45/2001 perustuvat tietosuojavaa
timukset mielessä pitäen. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuu
tettu kehottaa komissiota ottamaan tietosuojavaltuutettu
mukaan asian käsittelyyn ja pyytämään tältä neuvoja, jos
muista tietosuojan kannalta merkittävistä säännöistä kes
kustellaan. Tällainen kysymys olisi esim. Eurofiscin perus
taminen (ks. edellä 48 kohta).

59. Jotta varmistetaan Euroopan tietosuojavaltuutetun osallis
tuminen hyväksyttäessä tietosuojan kannalta merkittäviä li
säsääntöjä komiteamenettelyä noudattaen, Euroopan tieto
suojavaltuutettu suosittaa, että lainsäätäjä lisää 60 artiklaan
3 kohdan, jonka mukaan ”Euroopan tietosuojavaltuutettua
on kuultava, kun täytäntöönpanotoimenpiteet liittyvät hen
kilötietojen käsittelyyn”.
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V PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET
60. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tietoinen siitä, että on
tärkeää parantaa rajatylittävien petosten vastaisten toimen
piteiden tehokkuutta ja tehostaa alv:n kantamista rajatylit
tävissä tilanteissa. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu
myöntää, että henkilötietojen käsittely on väistämätöntä
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan tietosuojaval
tuutettu korostaa kuitenkin, että tällaisten tietojen käsittelyn
on tapahduttava tietosuojaa koskevien yhteisön sääntöjen
mukaisesti.
61. Euroopan tietosuojavaltuutettu on analysoinut asetukseen
(EY) N:o 1798/2003 pohjautuvaa oikeudellista kehystä ja
nyt ehdotettuja muutoksia ja toteaa, että vaikka niissä on
useita myönteisiä piirteitä, kaikkia yhteisön tietosuojasään
töihin perustuvia vaatimuksia ei ole noudatettu.
62. Tässä lausunnossa Euroopan tietosuojavaltuutettu on anta
nut lainsäätäjälle seuraavat neuvot:
— Sovellettavan yhteisön tietosuojalainsäädännön osalta
olisi selkeytettävä, millaiset ovat jäsenvaltioiden, komis
sion ja Eurofiscin vastuut noudattaa näitä sääntöjä.
— Pyynnöstä tai oma-aloitteisesti tapahtuvan toimivaltais
ten viranomaisten välisen tietojenvaihdon osalta olisi
täsmennettävä, millaisia henkilötietoja voidaan vaihtaa
ja mitä tarkoituksia varten niitä voidaan vaihtaa, sekä
arvioitava toimittamisen välttämättömyys tai ainakin
varmistettava välttämättömyyden periaatteen noudatta
minen.
— Olisi todettava nimenomaisesti, että kun kyseessä on
suoraan käytettävissä olevien sähköisten tietokantojen
sisältämien henkilötietojen vaihtaminen, tietokantaan
ei saa syöttää muita kuin jo määriteltyjä tietoja, tai
ainakin varmistettava, että automaattinen pääsy koskee
ainoastaan mainittavia tietoluokkia. Lisäksi olisi mää
ritettävä, mihin tarkoituksiin tietokannat ovat suoraan
käytettävissä, varmistettava välttämättömyyden periaat
teen noudattaminen ja määritettävä henkilötietojen pi
tämiselle tietokannassa enimmäissäilytysaika, josta voi
daan mahdollisesti poiketa poikkeuksellisissa olosuh
teissa.

C 66/9

— 57 artiklan (ja johdanto-osan 35 kappaleen) osalta:
— 1 kohtaan olisi lisättävä viittaus tietosuojaa kos
kevaan yhteisön lainsäädäntöön;
— 1 ja 3 kohtaa olisi arvioitava uudelleen direktiivin
95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa vahvistetun käyttötarkoituksen rajoit
tamisen periaatteen valossa;
— 5 kohtaan olisi lisättävä direktiivin 95/46/EY
13 artiklassa säädetty vaatimus, jonka mukaan mai
nittujen velvoitteiden ja oikeuksien rajoittaminen
olisi toteutettava lainsäädännöllisellä toimenpiteellä;
— 5 kohdassa olisi ilmaisu ”siinä määrin kuin se on
tarpeen” korvattava ilmaisulla ”jos kyseessä on vält
tämätön toimenpide”;
— johdanto-osan 35 kappaleeseen ehdotettu lisävirke
olisi poistettava.
— Avoimuusperiaatteen osalta olisi annettava säännös,
jossa käsitellään yhteistyön ja tukijärjestelmien avoi
muutta.
— Mitä tulee tietojenvaihtoon kolmansien maiden kanssa,
olisi 52 artiklaan lisättävä nimenomainen viittaus direk
tiivin 95/46/EY IV lukuun ja selkeytettävä, suunnitte
leeko komissio ja/tai Eurofisc mahdollisuutta toimittaa
henkilötietoja kolmansiin maihin.
— Komiteamenettelyä noudattaen hyväksyttävien sääntöjen
osalta olisi 60 artiklaan lisättävä 3 kohta, jonka mukaan
”jos täytäntöönpanotoimenpiteet liittyvät henkilötietojen
käsittelyyn, Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuul
tava”.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2009.
Peter HUSTINX
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