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Laki
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansalli-

sesta täytäntöönpanosta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen

kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 31 §:n 1 momentti ja 33 §:n
1 momentti, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 1 momentti laissa 1632/2015, seuraavasti:

31 §

Tietojärjestelmän tarkoitus

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa käyttöön yleisasetuksen 125 artiklan 2 kohdan d ala-
kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän. Tietojärjestelmää käytetään Euroopan meri- ja kala-
talousrahastoa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä sekä tässä laissa säädettyjen
tehtävien hoitamiseen. Rekisterinpitäjinä toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset. Kehittämis- ja hallintokeskus sekä kalatalouden toimintaryhmät vastaavat niille
säädettyjen tehtävien mukaisesti siitä, että tietojärjestelmään tallennetaan oikeat ja riittä-
vät tiedot.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

33 §

Tietojen julkisuus ja säilyttäminen

Jollei Euroopan unionin lainsäädännössä tai tässä laissa toisin säädetä, tietojärjestelmän
tietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen julkisuuteen, luovuttamiseen sekä luovuttamisesta
perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999) ja henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötie-
tojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY ku-
moamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuiten-
kaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään.
Meri- ja kalatalousrahastoasetuksen 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa toimien luet-
telossa voidaan julkistaa verkossa tuensaajien nimet ja muut mainitun asetuksen liittees-
sä V tarkoitetut tiedot.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.
HE 26/2018
MmVM 8/2018
EV 115/2018
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