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EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka 

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan 2 kohdan ja 46 artiklan e alakohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1)  Euroopan unionin peruskirjan 7 ja 8 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
16 artiklassa taataan yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen ja henkilötietojen suoja. 

(2)  Asetuksen (EY) 45/2001 41 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä 
on antaa ohjeita yhteisöjen toimielimille ja elimille sekä rekisteröidyille kaikista henkilötietojen käsittelyä 
koskevista seikoista. 

(3)  Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 artiklan e alakohdassa annetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle velvollisuus 
seurata tieto- ja viestintäteknologian kehitystä ja pyrkiä tunnistamaan uudet suuntaukset, jotka voivat olla 
merkittäviä tietosuojan kannalta. Velvollisuus on määritelty tarkemmin 17 päivänä joulukuuta 2012 vahvistetun 
Euroopan tietosuojavaltuutetun työjärjestyksen (2) 38 artiklan 1 kohdassa. 

(4)  Tekninen kehitys, kuten massadatan käsittely ja koneoppiminen, mahdollistavat henkilötietojen keräämisen ja 
käytön yhä vaikeaselkoisemmilla ja monimutkaisemmilla tavoilla, mistä aiheutuu merkittäviä uhkia yksityisyydelle 
ja ihmisarvolle. 

(5)  Euroopan tietosuojavaltuutettu pyrkii kannustamaan avointa ja tietoon perustuvaa keskustelua digitaalietiikasta, 
joka sallii yhteiskunnalle ja taloudelle EU:ssa teknologian hyödyntämisen ja vahvistaa samalla yksilön oikeuksia ja 
vapautta, erityisesti yksityisyyden ja tietosuojan oikeuksien osalta. 

(6)  Eettisen neuvonantajaryhmän perustamisesta on ilmoitettu 11 päivänä syyskuuta 2015 annetussa Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunnossa ”Tavoitteena uusi digitaalietiikka: data, ihmisarvo ja teknologia”, 
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(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. 
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ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 

1 artikla 

Aihe 

1. Täten perustetaan ulkoinen neuvonantajaryhmä eli eettinen neuvonantajaryhmä käsittelemään tietosuojan eettisiä 
ulottuvuuksia (jäljempänä ’neuvonantajaryhmä’). 

2. Neuvonantajaryhmän jäsenet nimitetään ajanjaksolle 1.2.2016–31.1.2018. 

2 artikla 

Tehtävät 

1. Neuvonantajaryhmä 

a)  analysoi tietosuojan eettisiä ulottuvuuksia; 

b)  antaa pyynnöstä Euroopan tietosuojavaltuutetulle suosituksia; 

c)  esittää monialaiseen yhteistyöhön kannustavia tutkimusehdotuksia; 

d)  laatii vähintään kaksi julkista kertomusta; 

e)  ottaa tarvittaessa työhön mukaan muita asiantuntijoita väliaikaisesti tai pysyvästi, erityisesti jos kyseisillä muilla 
asiantuntijoilla on lisätietoa tai -kokemusta, joita neuvonantajaryhmän jäsenillä ei ole, myös kokemusta lääketieteen, 
terveyden, rahoituksen, energian, poliittisen hallinnon, poliisityön tai turvallisuuden aloilla; 

f)  esittää oletuksia kriittiselle yleisölle ja arvioi neuvonantajaryhmän pohdintojen tuloksia verrattuna muiden alalla 
toimivien kokemuksiin. 

2. Neuvonantajaryhmän lausunnot laaditaan luotettavan ja vankan tietämyksen, empiiristen todisteiden ja yksityis
kohtaisen tarkastelun perusteella. 

3. Euroopan tietosuojavaltuutettu esittelee neuvonantajaryhmän työn tulokset laajalle yleisölle seminaarien tai 
konferenssien yhteydessä. 

3 artikla 

Kuuleminen 

Euroopan tietosuojavaltuutettu voi kuulla neuvonantajaryhmää mistä tahansa tietosuojan eettisiin ulottuvuuksiin 
liittyvästä asiasta. 

4 artikla 

Jäsenyys – nimittäminen 

1. Neuvonantajaryhmään valitaan enintään kuusi päteväksi todettua henkilöä, joilla on todistetusti tietosuojan 
eettisten ulottuvuuksien kannalta merkittävä analyysi- ja tutkimuskokemus. 

2. Jäsenet nimitetään yksityishenkilöinä. 

3. Jäsenet toimivat täysin riippumattomasti, eikä heillä saa olla mitään todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja sen 
takia, että heillä on yhteyksiä julkisiin tai yksityisiin organisaatioihin, joiden poliittiset tai taloudelliset edut liittyvät 
neuvonantajaryhmän toimintaan tai päätelmiin. 

4. Henkilöitä voidaan nimityksen ehtona vaatia ilmoittamaan mahdolliset aiemmat tai nykyiset yhteydet 3 kohdassa 
tarkoitettuihin organisaatioihin, jos sillä on merkitystä eturistiriitojen välttämiselle. 
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5 artikla 

Toiminta 

1. Neuvonantajaryhmä valitsee jäsenistään puheenjohtajan. 

2. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi neuvonantajaryhmä saattaa käyttää kokouksissaan videokonferensseja tai 
muita asianmukaisia viestintätekniikoita. 

3. Euroopan tietosuojavaltuutettu voi sopia neuvonantajaryhmän kanssa pätevien ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kutsumisesta osallistumaan neuvonantajaryhmän työhön pysyvästi tai väliaikaisesti. 

4. Puheenjohtaja voi myös kutsua ryhmän toimintaan väliaikaisia tarkkailijoita. 

5. Ryhmän jäsenten, samoin kuin kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden, on noudatettava asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 45 artiklassa säädettyä salassapitovelvollisuutta. Puheenjohtaja tiedottaa ryhmän työstä säännöllisesti 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

6 artikla 

Euroopan tietosuojavaltuutetun velvoitteet 

1. Euroopan tietosuojavaltuutettu nimittää neuvonantajaryhmän jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
esivalintakomitean neuvojen perusteella. 

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa neuvonantajaryhmän käyttöön sihteeristön. Ryhmän sihteeriksi nimitetään 
Euroopan tietosuojavaltuutetun virkamies. 

3. Euroopan tietosuojavaltuutettu hyväksyy neuvonantajaryhmän toimeksiannon ja työjärjestyksen. 

4. Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa kaikki asiaankuuluvat tiedot neuvonantajaryhmän toiminnasta oman 
verkkosivustonsa tähän tarkoitukseen omistetussa osiossa. 

7 artikla 

Kokouskulut 

1. Neuvonantajaryhmän jäsenille ei makseta korvausta palveluistaan. 

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu korvaa ryhmän toimintaan osallistuville matka- ja elinkustannukset. 

3. Korvaukset voidaan samoin edellytyksin maksaa kutsutuille asiantuntijoille ja tarkkailijoille, jos neuvonanta
jaryhmän sihteeri vahvistaa, että heidän osallistumistaan varten on määrärahoja talousarviossa. 

8 artikla 

Yleisön tutustuminen asiakirjoihin ja henkilötietojen käsittely 

1. Yleisöllä on oikeus tutustua neuvonantajaryhmän tuottamiin asiakirjoihin Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (1) säädettyjen periaatteiden mukaisesti. 

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu kerää, käsittelee ja julkaisee henkilötietoja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. 
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9 artikla 

Voimaantulo 

Nämä säännökset tulevat voimaan niiden allekirjoittamista seuraavana päivänä, ja ne julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2015. 

Giovanni BUTTARELLI 

Euroopan tietosuojavaltuutettu  
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