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12.12.2018 B8-0561/1 

Ändringsförslag  1 

Michał Boni 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Kommissionen uppger att de 

kompletterande reglerna skulle bli rättsligt 

bindande för alla företag som behandlar 

personuppgifter och tar emot 

personuppgifter som överförts från EU på 

grundval av ett beslut om adekvat 

skyddsnivå, och således måste rätta sig 

efter dessa regler och eventuella dithörande 

rättigheter och skyldigheter, och att 

reglerna skulle kunna verkställas av både 

skyddskommissionen och Japans 

domstolar. Vissa japanska sakkunniga 

ifrågasätter de kompletterande reglernas 

bindande karaktär. 

M. De kompletterande reglerna skulle 

bli rättsligt bindande för alla företag som 

behandlar personuppgifter och tar emot 

personuppgifter som överförts från EU på 

grundval av ett beslut om adekvat 

skyddsnivå, och således måste rätta sig 

efter dessa regler och eventuella dithörande 

rättigheter och skyldigheter, och reglerna 

skulle kunna verkställas av både 

skyddskommissionen och Japans 

domstolar. 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Ändringsförslag  2 

Michał Boni 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet konstaterar att 

det materiella tillämpningsområdet för 

beslutet om adekvat skyddsnivå inte 

definierats tillräckligt i artikel 1 i utkastet 

till genomförandebeslut, eftersom 

skyddslagen från sitt materiella 

tillämpningsområde undantar flera slag 
av företags- och behandlingsverksamhet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

mer ingående klarlägga hur sådana 

undantag påverkar personuppgifter som 

överförs från EU till Japan och att i 

artikel 1 i utkastet till genomförandebeslut 

klart ange vilka överföringar av 

personuppgifter från EU som omfattas av 

beslutet om adekvat skyddsnivå, varvid det 

också ska anges att om personuppgifter 

överförs för manuell behandling, så ska 

uppgiftsskyddet gälla för behandlingen av 

dessa uppgifter, om de därefter behandlas 

elektroniskt i Japan. 

7. Europaparlamentet konstaterar att 

de kategorier av företags- och 

behandlingsverksamhet som inte ingår i 

det materiella tillämpningsområdet för 

den japanska lagen om skydd av 

personuppgifter uttryckligen har uteslutits 

från tillämpningsområdet för 

konstaterandet om en adekvat skyddsnivå. 

Or. en 



 

AM\1172107SV.docx  PE631.583v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.12.2018 B8-0561/3 

Ändringsförslag  3 

Michał Boni 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet konstaterar med 

oro att det varken i skyddslagen eller i 

skyddskommissionens riktlinjer finns några 

rättsföreskrifter om automatiserat 

beslutsfattande och profilering, till skillnad 

från vad som är fallet i 

unionslagstiftningen, och att Japan endast 

har vissa sektorsregler för detta, men inte 

någon omfattande och heltäckande rättslig 

ram med ett massivt och kraftfullt skydd 

mot automatiserat beslutsfattande och 

profilering. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att påvisa hur detta 

åtgärdas i Japans 

uppgiftsskyddslagstiftning, för att 

därigenom säkerställa att en likvärdig 

skyddsnivå erbjuds. Parlamentet anser att 

detta är särskilt relevant mot bakgrund av 

det aktuella profileringsfallet 

Facebook/Cambridge Analytica. 

17. Europaparlamentet konstaterar med 

oro att det varken i skyddslagen eller i 

skyddskommissionens riktlinjer finns några 

rättsföreskrifter om automatiserat 

beslutsfattande och profilering, till skillnad 

från vad som är fallet i 

unionslagstiftningen, och att Japan endast 

har vissa sektorsregler för detta, men inte 

någon omfattande och heltäckande rättslig 

ram med ett massivt och kraftfullt skydd 

mot automatiserat beslutsfattande och 

profilering. Parlamentet påminner dock 

om att dessa sektorsbestämmelser gäller 

de sektorer där sådana typer av 

behandling är mest relevanta i samband 

med internationella överföringar, såsom 

finanssektorn. 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Ändringsförslag  4 

Michał Boni 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet anser när det 

gäller vidareöverföringar att skyddslagen 

och de kompletterande reglerna tagna 

tillsammans visserligen skulle säkerställa 

en högre skyddsnivå än Apecs 

gränsöverskridande regler om 

integritetsskydd, men att den lösning som 

erbjuds i de kompletterande reglerna och 

som består i att registrerade i EU på 

förhand måste samtycka till 

vidareöverföring till en tredje part i ett 

främmande land ändå saknar vissa 

väsentliga inslag för att de registrerade 

skulle kunna uttrycka sitt samtycke, 

eftersom där inte finns någon uttrycklig 

definition av vad som ingår i begreppet ”de 

upplysningar om omständigheterna kring 

överföringen vilka behövs för att den 

registrerade ska kunna fatta beslut om 

samtycke”, såsom det förutsätts i artikel 13 

i den allmänna dataskyddsförordningen, 

exempelvis om till vilket tredjeland som 

vidareöverföringen ska göras. Parlamentet 

konstaterar dessutom att utkastet till 

genomförandebeslut inte heller förklarar 
vilka konsekvenser som blir aktuella om 

den registrerade vägrar samtycka till 

vidareöverföring av sina personuppgifter. 

19. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att klargöra huruvida, när 

det gäller vidareöverföringar, den lösning 

som erbjuds i de kompletterande reglerna 

och som består i att registrerade i EU på 

förhand måste samtycka till 

vidareöverföring till en tredje part i ett 

främmande land ändå saknar vissa 

väsentliga inslag för att de registrerade 

skulle kunna uttrycka sitt samtycke, 

eftersom där inte finns någon uttrycklig 

definition av vad som ingår i begreppet ”de 

upplysningar om omständigheterna kring 

överföringen vilka behövs för att den 

registrerade ska kunna fatta beslut om 

samtycke”, såsom det förutsätts i artikel 13 

i den allmänna dataskyddsförordningen, 

exempelvis om till vilket tredjeland som 

vidareöverföringen ska göras. Parlamentet 

uppmanar dessutom kommissionen att 

klargöra vilka konsekvenser som blir 

aktuella om den registrerade vägrar 

samtycka till vidareöverföring av sina 

personuppgifter. 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Ändringsförslag  5 

Michał Boni 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet konstaterar att 

enligt Japans lag om skydd av 

personuppgifter hos förvaltningsorgan kan 

företagare också på ”frivillig väg” 

överlämna uppgifter till de 

brottsbekämpande myndigheterna. 

Parlamentet påpekar att det inte talas om 

något sådant i vare sig den allmänna 

dataskyddsförordningen eller i 

polisdirektivet, och befarar att detta 

eventuellt inte överensstämmer med 

principen om ”väsentlig likvärdighet” med 

den allmänna dataskyddsförordningen. 

23. Europaparlamentet konstaterar att 

enligt Japans lag om skydd av 

personuppgifter hos förvaltningsorgan kan 

företagare också på ”frivillig väg” 

överlämna uppgifter till de 

brottsbekämpande myndigheterna. 

Parlamentet påpekar att det inte talas om 

något sådant i vare sig den allmänna 

dataskyddsförordningen eller i 

polisdirektivet, och uppmanar 

kommissionen att bedöma huruvida detta 

överensstämmer med principen om 

”väsentlig likvärdighet” med den allmänna 

dataskyddsförordningen. 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Ändringsförslag  6 

Michał Boni 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet känner till 

rapporterna i massmedier om Japans 

signalspaningsstyrelse som har omkring 

1 700 anställda och minst sex 

övervakningsanläggningar, som dygnet 

runt avlyssnar telefonsamtal, e-post och 

andra kommunikationer1. Parlamentet 

oroar sig över att denna urskillningslösa 

massövervakning inte ens finns omnämnd i 

utkastet till genomförandebeslut. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

inhämta mer information om Japans 

massövervakning, och är djupt oroat över 

att denna massövervakning inte kommer 

att klara en prövning mot de kriterier som 

fastställts av domstolen i domen i målet 

Schrems (mål C-362/14). 

24. Europaparlamentet känner till 

rapporterna i massmedier om Japans 

signalspaningsstyrelse som har omkring 

1 700 anställda och minst sex 

övervakningsanläggningar, som dygnet 

runt avlyssnar telefonsamtal, e-post och 

andra kommunikationer1, och är 

underrättelsetjänst för den japanska 

armén, vars huvuduppgift är att övervaka 

bland annat fientliga militära styrkors 

radio- och satellitkommunikationer. 

Parlamentet är oroat över att denna 

urskillningslösa massövervakning inte 

finns omnämnd i utkastet till 

genomförandebeslut. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att inhämta mer 

information om Japans massövervakning. 

Parlamentet noterar dock att den 

japanska regeringen har uteslutit varje 

form av omfattande och urskillningslös 

insamling av och tillgång till personlig 

information som hanteras av en 

företagare efter en överföring eller 

överlåtelse. 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency’, i nyhetsbulletinen på 

internet The Intercept, den 19 maj 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency’, i nyhetsbulletinen på 

internet The Intercept, den 19 maj 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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