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Ändringsförslag 11
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Enligt artiklarna 8, 12 och 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
artiklarna 8 och 11 i den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna ska arbetstagares 
personuppgifter, framförallt känsliga 
uppgifter som politisk åskådning,
medlemskap i fackföreningar eller
verksamhet i fackföreningar, skyddas och 
får under inga omständigheter användas 
för att föra upp arbetstagare på så kallade 
svarta listor som lämnas till andra 
arbetsgivare i syfte att diskriminera vissa 
arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 12
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig 
rättslig grund för behandling av 
personuppgifter om det finns en 
betydande obalans mellan den 
registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den 
registrerade befinner sig i ett 

utgår
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beroendeförhållande till den 
registeransvarige, bl.a. när arbetstagares 
personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en 
anställning. Är den registeransvarige en 
myndighet torde obalans endast 
uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades 
intresse, inte kan anses ha lämnats 
frivilligt.

Or. en

Motivering

I stället för den föreslagna bestämmelsen bör lagstiftningen om skydd av personuppgifter 
garantera att den registrerade har frihet att välja att samtycka eller inte samtycka till 
behandlingen av sina uppgifter. Dessutom bör det vara möjligt att samtycka till behandling av 
personuppgifter i ett anställningsförhållande om behandlingen är av mindre betydelse för den 
anställde.

Ändringsförslag 13
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Personuppgifter bör dock få behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en 
anställning om det sker av omtanke om 
huvudsakligen juridiskt och ekonomiskt 
fördelaktiga konsekvenser för 
arbetstagaren. Är den registeransvarige en 
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registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

myndighet torde obalans endast uppkomma 
vid specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

Or. de

Ändringsförslag 14
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Personuppgifter bör dock få behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en 
anställning om det huvudsakligen sker av 
omtanke om juridiskt och ekonomiskt 
fördelaktiga konsekvenser för 
arbetstagaren. Är den registeransvarige en 
myndighet torde obalans endast uppkomma 
vid specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

Or. de
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Ändringsförslag 15
Martin Kastler

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning, 
med undantag för om behandlingen sker 
av omtanke om juridiskt och ekonomiskt 
fördelaktiga konsekvenser för 
arbetstagaren. Är den registeransvarige en 
myndighet torde obalans endast uppkomma 
vid specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

Or. de

Ändringsförslag 16
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, vilket särskilt är 
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arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

fallet bl.a. när arbetstagares 
personuppgifter behandlas av arbetsgivare 
inom ramen för en anställning. Därför bör 
samtycke inte utgöra en rättslig grund för 
behandling av personuppgifter inom 
ramen för en anställning. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 17
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett företag inom 
den privata sektorn som behandlar 
personuppgifter som avser fler än 
20 personer, eller när ett företags 
kärnverksamheter, oavsett företagets 
storlek, inbegriper behandling som kräver 
regelbunden och systematisk övervakning 
bör en person bistå den registeransvarige 
eller registerföraren för att övervaka den 
interna efterlevnaden av denna förordning. 
Denna typ av uppgiftsskyddsombud bör, 
vare sig de är anställda av den 
registeransvarige eller ej, kunna fullgöra 
sitt uppdrag och utföra sina arbetsuppgifter 
på ett oberoende sätt. För att säkerställa 
detta oberoende bör 
uppgiftsskyddsombuden ha ett särskilt 
skydd mot uppsägning och diskriminering 
när de bedriver sin verksamhet och bör 
utses först efter godkännande av 
personalrepresentanter. Dessutom bör 
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uppgiftsskyddsombuden ges möjlighet till 
regelbunden fortbildning på sitt
verksamhetsområde vars kostnader den 
registeransvarige och/eller registerföraren 
bör stå för.

Or. de

Ändringsförslag 18
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt. 
Behandlingen bör genomföras av en 
juridisk person och omfatta fler än 
250 berörda personer per år.

Or. de
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Ändringsförslag 19
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(123) På folkhälsoområdet kan det bli 
nödvändigt att med hänsyn till det
allmännas intresse behandla 
personuppgifter som rör hälsa utan att den 
registrerades samtycke inhämtas. I det 
sammanhanget bör ”folkhälsan” tolkas 
enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 
av den 16 december 2008 om 
gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa 
och säkerhet i arbete, nämligen alla 
aspekter som rör hälsosituationen, dvs. 
allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet 
sjuklighet och funktionshinder, hälsans 
bestämningsfaktorer, hälso- och 
sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och 
sjukvården, tillhandahållande av och 
allmän tillgång till hälso- och sjukvård, 
utgifter för och finansiering av hälso- och 
sjukvården samt dödsorsaker. Behandling 
av personuppgifter rörande hälsan i det 
allmännas intresse bör inte innebära att 
personuppgifter behandlas för andra 
ändamål av tredje part, exempelvis 
arbetsgivare, försäkrings- och bankföretag.

(123) På folkhälsoområdet kan det bli 
nödvändigt att med hänsyn till det 
allmännas intresse behandla 
personuppgifter som rör hälsa utan att den 
registrerades samtycke inhämtas. I det 
sammanhanget bör ”folkhälsan” tolkas 
enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 
av den 16 december 2008 om 
gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa 
och säkerhet i arbete, nämligen alla 
aspekter som rör hälsosituationen, dvs. 
allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet 
sjuklighet och funktionshinder, hälsans 
bestämningsfaktorer, hälso- och 
sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och 
sjukvården, tillhandahållande av och 
allmän tillgång till hälso- och sjukvård, 
utgifter för och finansiering av hälso- och 
sjukvården samt dödsorsaker. Behandling 
av personuppgifter rörande hälsan i det 
allmännas intresse bör inte innebära att 
personuppgifter behandlas för andra 
ändamål av tredje part, exempelvis 
arbetsgivare, försäkrings- och bankföretag, 
utom i de fall då de deltar i att organisera 
och genomföra systemet för social 
trygghet.

Or. en

Motivering

I en del EU-medlemsstater deltar tredje parter i organiserandet och genomförandet av 
systemet för social trygghet. De måste därför kunna behandla personuppgifter för andra 
ändamål än folkhälsa.
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Ändringsförslag 20
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för 
skyddet av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen
kunna anta särskilda regler för 
behandling av personuppgifter under
anställningar.

(124) För att reglera behandlingen av 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna genom lagstiftning 
kunna anta särskilda regler för 
behandling av personuppgifter under 
anställningar. Behandling av
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör berättiga till 
undantag från kraven i denna förordning.
När medlemsstaterna genom lagstiftning 
antar särskilda regler för behandling av 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna anta bestämmelser där 
undantag och avvikelser fastställs. 
Medlemsstaterna bör också kunna 
föreskriva att de förhållanden som avses i 
artikel 82.1 även kan fastställas genom 
kollektivavtal som förhandlas och ingås 
mellan arbetsmarknadens parter på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 21
Martin Kastler

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
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personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar.

personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar med 
garantier för de skyddsnivåer som 
fastställts i denna förordning. Om det i 
respektive medlemsstat finns lagstiftning 
som reglerar frågor rörande 
anställningsförhållanden genom avtal 
mellan arbetstagarnas företrädare och 
ledningen i företaget eller i det 
kontrollerande företaget i en 
företagsgrupp (kollektivavtal) bör 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för anställningsförhållanden även 
kunna regleras genom ett sådant avtal. 
Motsvarande gäller för avtal i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 
om inrättandet av ett europeiskt 
företagsråd eller ett förfarande i 
gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till 
och samråd med arbetstagare. Väsentliga 
grundläggande bestämmelser i anställdas 
personliga rättigheter bör förbli
oförytterliga.

Or. de

Ändringsförslag 22
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
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anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar.

anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna, med garantier för de 
normer som fastställts i denna förordning, 
lagstiftningsvägen kunna anta särskilda 
regler för behandling av personuppgifter 
under anställningar. Om det i respektive 
medlemsstat finns lagstiftning som 
reglerar frågor rörande 
anställningsförhållanden genom avtal 
mellan arbetstagarnas företrädare och 
ledningen i företaget eller i det 
kontrollerande företaget i en 
företagsgrupp (kollektivavtal) eller i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/38/EG av den 
6 maj 2009 om inrättandet av ett 
europeiskt företagsråd eller ett förfarande 
i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till 
och samråd med arbetstagaren1 bör 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för anställningsförhållanden även 
kunna regleras genom ett sådant avtal.
__________________
1 EUT L 122, 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Ändringsförslag 23
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. Medlemsstaterna bör
kunna reglera behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande genom lagstiftning 
eller kollektivavtal i enlighet med 
nationell praxis för reglering av 
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kunna anta särskilda regler för 
behandling av personuppgifter under 
anställningar.

personuppgifter inom ramen för
anställningsförhållanden mellan 
arbetsgivarens och arbetstagarnas
respektive företrädare. Genom sådana 
kollektivavtal bör även behandlingen av 
personuppgifter kunna regleras, och 
avtalen bör kunna fungera som det 
främsta rättsinstrumentet för parterna i 
avtalet. Förordningen bör inte föreskriva 
begränsningar för kollektivavtal. Det bör 
också vara möjligt att reglera 
behandlingen av personuppgifter i ett 
anställningsförhållande genom ett sådant 
avtal om det finns en lagstadgad grund i 
den berörda medlemsstaten som innebär 
att anställningsförhållanden ska regleras 
genom avtal mellan arbetstagarnas 
företrädare och ledningen i företaget eller 
i det kontrollerande företaget i en 
företagsgrupp (kollektivavtal) eller i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/38/EG av den 
6 maj 2009 om inrättande av ett 
europeiskt företagsråd eller ett förfarande 
i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till 
och samråd med arbetstagare.

Or. en

Motivering

Det bör uttryckligen anges att kollektivavtal mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas
respektive företrädare också bör kunna reglera behandlingen av personuppgifter i 
anställningsförhållanden och kunna fungera som det främsta rättsinstrumentet för parterna i 
sådana avtal.

Ändringsförslag 24
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet (124) De allmänna principerna för skyddet 
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av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar.

av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, på grundval av de 
miniminormer som fastställts i denna 
förordning, lagstiftningsvägen kunna anta 
särskilda regler för behandling av 
personuppgifter under anställningar. 
Behandlingen av personuppgifter i 
anställningsförhållanden bör även kunna 
regleras genom kollektivavtal såvida det 
finns garantier för att skyddsnivån för 
arbetstagare i denna förordning inte 
underskrids.

Or. de

Ändringsförslag 25
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 124a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124a) För bevarandet av 
företagsintressen som står i direkt 
samband med anställningsförhållandet 
bör det också vara tillåtet att överföra och 
behandla arbetstagares personuppgifter 
inom grupper av företag. Detta får dock 
inte strida mot sådana intressen hos den 
berörda personen som bör åtnjuta skydd. 
Arbetstagares personuppgifter är alla 
slags uppgifter om den berörda personen 
som står i direkt samband med 
anställningsförhållandet. 
Bestämmelserna i artikel 82.4 tar hänsyn 
till att det blivit vanligt med behandling av 
arbetstagares personuppgifter inom 
grupper av företag.

Or. de
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Ändringsförslag 26
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade personer som inte är bosatta i 
unionen och som utförs av en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen, genom dennes 
ekonomiska verksamhet i ett eller flera 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade personer som inte är bosatta i 
unionen och som utförs av en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen, genom dennes 
ekonomiska verksamhet i ett eller flera 
tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 
intressen, utom när sådana intressen 
uppvägs av den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
som kräver skydd av personuppgifter, 
särskilt när den registrerade är ett barn. 
Detta ska inte gälla för behandling som 
utförs av myndigheter i deras 
myndighetsutövning.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör berättigade intressen för den 
registeransvarige eller den eller de tredje 
parter till vilka uppgifterna lämnas ut, 
utom när sådana intressen uppvägs av den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
kräver skydd av personuppgifter, särskilt 
när den registrerade är ett barn. Detta ska 
inte gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

För att systemet med kollektivavtal ska fungera på rätt sätt måste fackföreningar ha möjlighet 
att övervaka att kollektivavtalen följs. I dag sker detta inom ramen för artikel 7 f i 
direktiv 95/46/EG. I artikel 7 f erkänns en tredje parts berättigade intresse att behandla 
personuppgifter. Arbetsgivaren betraktas i allmänhet som registeransvarig och 
fackföreningen som tredje part. 

Ändringsförslag 29
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är direkt nödvändig för 
den anställdes anställningsförhållande,
och uppgifterna är förknippade med 
förvaltningen av rättigheter och 
skyldigheter för parterna i detta 
förhållande eller med de förmåner som 
den registeransvarige tillhandahåller till 
den anställde eller som uppkommer av det 
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berörda arbetets särskilda beskaffenhet.

Or. en

Motivering

Arbetsgivare bör behandla den anställdes personuppgifter när behandlingen är direkt 
nödvändig för den anställdes anställningsförhållande. Behandlingsbehovet kan härröra från 
myndigheter, kunder, arbetsmiljö eller personaladministration. Behandlingen måste vara 
nödvändig för anställningsförhållandet och uppgifter som är förknippade med förvaltningen 
av parternas rättigheter och skyldigheter eller med de förmåner som den registeransvarige 
tillhandahåller till den anställde eller som uppkommer av arbetets särskilda beskaffenhet.

Ändringsförslag 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgifterna får inte användas mot 
registrerade personer i disciplinära förhör 
eller i syfte att svartlista dem, genomföra 
personkontroller eller utestänga dem från 
framtida anställning.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–fa. Detta ska särskilt 
gälla eventuella ändringar av 
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och de allmänna villkoren för ett avtal. förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att begränsa den rättsliga grunden för behandling enbart till 
punkt 1 a–e. Om ytterligare behandling inte är förenlig med det ändamål för vilket 
personuppgifterna har samlats in, måste behandlingen ha en rättslig grund i minst en av de 
grunder som anges i punkt 1 a–fi.

Ändringsförslag 32
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera de villkor som 
avses i punkt 1 f för olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, bland annat när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 
som rör barn.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelser om behandlingens laglighet utgör kärnan i reglerna om uppgiftsskydd. 
Eftersom bestämmelser i delegerade akter måste begränsas till icke-väsentliga element i 
förordningen bör punkt 5 utgå.
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Ändringsförslag 33
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas.

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke innan detta återkallas, och det 
ska inte heller påverka lagligheten hos
uppgiftsbehandling som grundas på 
någon av de grunder som avses i 
artikel 6.1.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att om den registrerade återkallar sitt samtycke har den registeransvarige 
möjlighet att grunda en fortsatt uppgiftsbehandling på en annan behandlingsgrund om kraven 
i de berörda bestämmelserna är uppfyllda.

Ändringsförslag 34
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår

Or. en

Motivering

Det är alltför förenklat att förbjuda att uppgiftsbehandling grundas på samtycke om det råder 
en betydande obalans mellan den registrerades och den registeransvariges ställning. 
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Bestämmelsen undergräver även den registrerades frihet och förmåga att besluta om 
behandlingen av sina personuppgifter. I stället för den föreslagna bestämmelsen bör 
lagstiftningen om skydd av personuppgifter garantera att den registrerade har frihet att välja 
att samtycka eller inte samtycka till behandlingen av sina uppgifter.

Ändringsförslag 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning. Denna bestämmelse bör inte 
påverka arbetsgivarens rätt att behandla 
uppgifter efter samtycke från en anställd 
och inte heller myndigheters rätt att 
behandla uppgifter efter samtycke från en 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 36
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning. Det föreligger inte någon 
betydande obalans om det är uppenbart 
att avsikten med uppgiftsbehandlingen är 
att ge den registrerade rättsliga eller 
ekonomiska fördelar, särskilt inom ramen 
för ett anställningsförhållande eller för att 
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skydda mot risker.

Or. en

Ändringsförslag 37
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 7.4 ska inte tillämpas när 
uppgiftsbehandlingen enligt artikel 82 
sker i anställningsförhållanden och syftet 
är att ge arbetstagaren rättsliga eller 
ekonomiska fördelar.

Or. de

Ändringsförslag 38
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En anställd kan endast samtycka till 
behandling av personuppgifter som är av 
mindre betydelse för honom eller henne. 

Or. en

Motivering

Arbetsgivaren får endast behandla sådana personuppgifter för den anställde som är direkt 
nödvändiga i anställningsförhållandet. Som huvudregel kan inte en behandling berättigas av 
den anställdes samtycke. Det kan dock finnas uppgifter av mindre betydelse för den anställde 
och situationer då behandlingen sker i den anställdes intresse. Samtycke kan därför berättiga
till att uppgifterna behandlas, men endast om behandlingen är av mindre betydelse för den 
anställde.
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Ändringsförslag 39
Stephen Hughes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap och verksamhet i 
fackförening, och behandling av genetiska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa eller 
sexualliv eller fällande domar i brottmål 
eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden. Detta ska i 
synnerhet inbegripa skyddsåtgärder som 
förbjuder svartlistning av anställda, 
exempelvis vad gäller deras 
fackföreningsverksamhet eller deras roll 
som arbetsmiljöombud.

Or. en

Ändringsförslag 40
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap och verksamhet i
fackförening, och behandling av genetiska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa eller 
sexualliv eller fällande domar i brottmål 
eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung.

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung. Detta 
gäller även för uppgifter som olagligen 
hämtas från en tredje part och 
vidarebefordras till den registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning. or

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Bestämmelserna i punkterna 4 och 6 i 
denna artikel ska inte påverka offentliga 
myndigheters rätt att lagra uppgifter som 
skriftligt bevis i ett visst enskilt fall under 
iakttagande av datasäkerhetskraven i 
denna förordning, särskilt inbyggt 
integritetsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 44
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppfylla kraven på förhandstillstånd
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
och 34.2,

(d) uppfylla kraven på förhandsanmälan
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
och 34.2,

Or. en

Motivering

Förfaranden som kräver förhandstillstånd är kostsamma och tidskrävande för den 
registeransvarige och ur uppgiftsskyddssynvinkel är det tveksamt om de ger ett mervärde 
jämfört med ett system med förhandsanmälningar. Det räcker med förhandsanmälningar, som 
ger tillsynsmyndigheten möjlighet att reagera och handla, och det ger även ett 
användarvänligt förfarande för uppgiftsskyddet.
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Ändringsförslag 45
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt,
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att avgöra när proportionalitetskravet är uppfyllt, och kravet kan leda till 
att registeransvariga behandlas olika på grund av skilda tolkningar. För ett ändamålsenligt 
uppgiftsskydd är det tillräckligt att den registeransvarige inför rutiner för att kontrollera att 
de vidtagna åtgärderna är verkningsfulla, vilket föreskrivs i den första meningen.

Ändringsförslag 46
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

utgår

Or. en
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Motivering

Det finns inget behov av delegerade befogenheter i detta avseende.

Ändringsförslag 47
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av delegerade befogenheter i detta avseende.

Ändringsförslag 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Offentliga myndigheter som 
behandlar andra uppgifter än känsliga 
personuppgifter i enlighet med artikel 9.1.

Or. en

Ändringsförslag 49
Evelyn Regner
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

b) Ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter som rör färre 
än 20 personer.

Or. de

Ändringsförslag 50
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

b) Ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Motivering

Gränsen på 250 anställda leder till att anställda får olika ställning. Den är diskriminerande 
mot större företag och är inte på något vis nödvändigt för att uppnå syftet. Antalet anställda 
är inte korrelerat till den mängd eller typ av personuppgifter som organisationen bevarar. En 
liten organisation med endast några få anställda kan kontrollera en stor mängd delegerade 
personuppgifter och vice versa. Dessutom är gränsen inte helt lätt att tolka.
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Ändringsförslag 51
Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

b) Ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 52
Sari Essayah

Förslag till förordning
Kapitel 4 – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 KONSEKVENSBEDÖMNING 
AVSEENDE UPPGIFTSSKYDD OCH 
FÖRHANDSTILLSTÅND

KONSEKVENSBEDÖMNING 
AVSEENDE UPPGIFTSSKYDD OCH 
FÖRHANDSANMÄLAN

Or. en

Ändringsförslag 53
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen eller nationell 
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inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

lagstiftning, ska punkterna 1–4 inte gälla, 
om inte medlemsstaterna anser det 
nödvändigt att utföra en sådan bedömning 
före behandlingen.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter eller organ gör inte åtskillnad mellan uppgifter beroende på om de 
härrör från unionslagstiftningen eller annan lagstiftning. Huvuddelen av myndigheternas 
uppgiftsbehandling genomförs till följd av lagstadgade skyldigheter. För exempelvis lokala 
myndigheter skulle det vara en svår uppgift att särskilja behandling som grundas på 
unionslagstiftningen från behandling som grundas på ren nationell lagstiftning. I vissa fall 
kan behandlingen även vara en följd av krav i både unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 54
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av delegerade befogenheter i detta avseende.
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Ändringsförslag 55
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förhandstillstånd och förhandssamråd Förhandsanmälan och förhandssamråd

Or. en

Ändringsförslag 57
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren, allt efter omständigheterna, 
ska erhålla ett godkännande från
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifterna, i syfte att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren, allt efter omständigheterna, 
ska göra en anmälan till
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifterna, i syfte att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
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med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade när en 
registeransvarig eller en registerförare 
antar avtalsklausuler enligt artikel 42.2 d 
eller inte tillhandahåller lämpliga 
skyddsåtgärder i ett rättsligt bindande 
instrument enligt artikel 42.5 för 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation.

med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade när en 
registeransvarig eller en registerförare 
antar avtalsklausuler enligt artikel 42.2 d 
eller inte tillhandahåller lämpliga 
skyddsåtgärder i ett rättsligt bindande 
instrument enligt artikel 42.5 för 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation.

Or. en

Motivering

Förfaranden som kräver förhandstillstånd är kostsamma och tidskrävande för den 
registeransvarige och ur uppgiftsskyddssynvinkel är det tveksamt om de ger ett mervärde 
jämfört med ett system med förhandsanmälningar kan ifrågasättas från 
uppgiftsskyddssynpunkt. Det räcker med förhandsanmälningar, som ger tillsynsmyndigheten 
möjlighet att reagera och handla, och det ger även ett användarvänligt förfarande för 
uppgiftsskyddet.

Ändringsförslag 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud om

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska efter godkännande av 
personalrepresentanter utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud om

Or. de
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Ändringsförslag 59
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behandlingen utförs av en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ, eller

a) behandlingen utförs av en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ, eller 
på deras vägnar, eller

Or. en

Ändringsförslag 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) behandlingen utförs av ett företag som 
har minst 250 anställda, eller

b) behandlingen utförs av ett företag som 
behandlar personuppgifter som rör minst 
20 personer, eller

Or. de

Ändringsförslag 61
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) behandlingen utförs av ett företag som 
har minst 250 anställda, eller

b) behandlingen utförs av en juridisk 
person och avser fler än 100 registrerade 
per år, eller

Or. en
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Ändringsförslag 62
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) behandlingen utförs av ett företag som 
har minst 250 anställda, eller

b) behandlingen genomförs av en juridisk 
person och avser fler än 250 berörda 
personer per år.

Or. de

Ändringsförslag 63
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) uppgiftsbehandlingen är av särskilt 
känslig natur, t.ex. avser sjukvård, eller

Or. en

Ändringsförslag 64
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I det fall som avses i punkt 1 b får en 
företagsgrupp utnämna ett enda 
uppgiftsskyddsombud.

2. En sådan grupp av enheter som avses i 
punkt 1 a och 1 b får utnämna ett enda 
uppgiftsskyddsombud.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter verkar i dag som kvasiföretag på många områden. Förordningen bör 
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inte förbjuda möjligheten att utse ett enda uppgiftsskyddsombud för en grupp som består av 
enheter från både den offentliga och den privata sektorn.

Ändringsförslag 65
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I det fall som avses i punkt 1 b får en 
företagsgrupp utnämna ett enda 
uppgiftsskyddsombud.

2. I det fall som avses i punkt 1 b får en 
företagsgrupp utnämna ett enda 
uppgiftsskyddsombud om detta gäller en 
enda jurisdiktion.

Or. en

Ändringsförslag 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om företagen i denna grupp finns i mer 
än en medlemsstat ska ett 
uppgiftsskyddsombud utses i enlighet med 
villkoren i punkt 1 i var och en av dessa 
medlemsstater.

Or. de
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Ändringsförslag 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska utnämna 
uppgiftsskyddsombudet på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer och, i 
synnerhet, expertkunnande om lagstiftning 
och praxis avseende uppgiftsskydd samt 
förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som 
avses i artikel 37. Den nödvändiga nivån 
på expertkunnandet ska fastställas särskilt i 
enlighet med den uppgiftsbehandling som 
utförs och det skydd som krävs för de 
personuppgifter som behandlas av den 
registeransvarige och registerföraren.

5. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska efter godkännande av 
personalrepresentanter utnämna 
uppgiftsskyddsombudet på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer och, i 
synnerhet, expertkunnande om lagstiftning 
och praxis avseende uppgiftsskydd samt 
förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som 
avses i artikel 37. Den nödvändiga nivån 
på expertkunnandet ska fastställas särskilt i 
enlighet med den uppgiftsbehandling som 
utförs och det skydd som krävs för de 
personuppgifter som behandlas av den 
registeransvarige och registerföraren. 
Uppgiftsskyddsombudet ska ges möjlighet 
till regelbunden fortbildning på sitt 
verksamhetsområde vars kostnader den 
registeransvarige och/eller registerföraren 
ska stå för.

Or. de

Ändringsförslag 68
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst två år. Uppgiftsskyddsombudet får 
utnämnas för ytterligare perioder. 
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 

utgår
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uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är inte förenlig med subsidiaritetsprincipen. Detaljregleringen bör överlåtas 
till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 69
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den kärnverksamhet som 
bedrivs av den registeransvarige eller 
registerföraren och som avses i punkt 1 c 
och det kriterium för 
uppgiftsskyddsombudets yrkesmässiga 
kvalifikationer som avses i punkt 5.

utgår

Or. en

Motivering

Det behövs inte delegerade befogenheter i detta avseende.

Ändringsförslag 70
Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 

utgår
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kraven för den kärnverksamhet som 
bedrivs av den registeransvarige eller 
registerföraren och som avses i punkt 1 c 
och det kriterium för 
uppgiftsskyddsombudets yrkesmässiga 
kvalifikationer som avses i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 71
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) sammanställts efter godkännande av 
personalrepresentanterna och det lokala 
uppgiftsskyddsombudet på det berörda 
verksamhetsstället,

Or. de

Ändringsförslag 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit materiell eller immateriell skada till 
följd av en otillåten behandling av 
uppgifter, däribland svartlistning, eller av 
något annat handlande som är oförenligt 
med denna förordning ska ha rätt till 
ersättning av den registeransvarige eller 
den registerförare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan och för eventuellt 
känslomässigt lidande.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Stephen Hughes

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om påföljder som är 
effektiva och avskräckande för att 
förhindra missbruk av den 
grundläggande rätt till skydd av 
personuppgifter som är fastslagen i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
lagbestämmelser som kriminaliserar 
användning av personuppgifter för att 
svartlista arbetstagare, genomföra 
personkontroller eller avstänga dem från 
framtida anställning.

Or. en

Ändringsförslag 74
Stephen Hughes

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
personer eller företag som befunnits delta 
i svartlistning utesluts som mottagare av 
stöd och finansiering från EU och
utesluts från att delta i inbjudningar om 
att lämna anbud på andra offentliga 
kontrakt på EU-nivå, nationell nivå eller 
offentlig myndighetsnivå tills det styrkts 
att alla rättsliga förfaranden är slutförda, 
all ersättning har betalats till fullo till alla 
offer och det finns tillförlitliga bevis för 
att denna kriminella kultur har avskaffats 
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inom organisationen.

Or. en

Ändringsförslag 75
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

(b) ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Motivering

Gränsen på 250 anställda leder till att anställda får olika ställning. Den är diskriminerande 
mot större företag och är inte på något vis nödvändig för att uppnå syftet med artikeln. 
Dessutom är gränsen inte helt lätt att tolka.

Ändringsförslag 76
Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

(b) ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 77
Sari Essayah
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Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, eller

b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 78
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 79
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) betalning av sjukersättning eller 
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andra jämförbara hälsorelaterade 
förmåner eller fastställande av om det 
finns ett godtagbart skäl för frånvaro eller 
om behandlingen krävs för att hävda 
andra rättigheter eller skyldigheter 
avseende anställningsavtalet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna fastställa nationella bestämmelser om behandling av 
hälsorelaterade personuppgifter för att kunna betala ut sjukersättning eller andra jämförbara 
hälsorelaterade förmåner eller för att kunna fastställa om det finns ett godtagbart skäl för 
frånvaro eller om behandlingen krävs för att fastställa andra rättigheter och skyldigheter 
relaterade till anställningsavtalet.

Ändringsförslag 80
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom folkhälsoområdet 
enligt punkt 1 b, samt kriterier och krav 
för det skydd som ska finnas vid 
behandling av personuppgifter för de 
ändamål som anges i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom folkhälsoområdet 
enligt punkt 1 b.

Or. en

Ändringsförslag 81
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 82 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Behandling av personuppgifter i 
anställningsförhållanden

Behandling av personuppgifter på 
arbetsmarknaden

Or. en

Ändringsförslag 82
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 82 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter i 
anställningsförhållanden

Miniminormer för behandling av 
personuppgifter i anställningsförhållanden

Or. en

Ändringsförslag 83
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 

1. I överensstämmelse med
bestämmelserna i denna förordning får 
medlemsstaterna i lagar och andra 
författningar föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering och 
ansökan i företagsgruppen, genomförande 
av anställningsavtalet inklusive fullgörande 
av i lag och kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, kollektivavtal, ledning, 
planering och organisering av arbetet samt 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, men 
också när det gäller att såväl kollektivt som 
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till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Skyddsnivån i denna förordning får inte 
underskridas i betydande omfattning, 
särskilt inte när bestämmelser fastställs 
genom avtal mellan arbetstagarnas 
företrädare och ledningen i företaget eller 
det kontrollerande företaget i en 
företagsgrupp.
Medlemsstaternas rätt att för 
behandlingen av anställdas 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna ska inte påverkas.

Or. de

Motivering

Företagsavtal kan även avvika till arbetstagarnas fördel om företagsavtalet ligger inom 
företagsparternas regleringsbehörighet och principerna om skydd av arbetstagarnas 
integritet i anställningsförhållandet beaktas.

Ändringsförslag 84
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från 
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 

1. Medlemsstaterna får i lagar och andra 
författningar föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive fullgörande av i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
ledning, planering och organisering av 
arbetet samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, men också när det gäller att 
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det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.

Den skyddsnivå som erbjuds i denna 
förordning får inte underskridas, framför 
allt inte när regleringen görs genom avtal 
mellan företrädare för arbetstagarna och 
företagsledningen eller det kontrollerande 
företaget i en grupp av företag. 
Detta ska inte påverka medlemsstaternas 
rätt – eller arbetsmarknadsparternas rätt 
via kollektivavtal – att för behandlingen 
av anställdas personuppgifter inom ramen 
för ett anställningsförhållande utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna.

Or. en

Motivering

För att värna rätten att bedriva kollektiva förhandlingar bör denna rätt inte begränsas av 
förordningen och frasen ”Inom ramen för bestämmelserna i denna förordning” bör därför 
utgå. Dessutom bör kollektivavtalens parter, precis som medlemsstaterna, ha rätt att anta 
bestämmelser som är mer gynnsamma för de anställda.

Ändringsförslag 85
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 

1. I lagar och andra författningar får 
medlemsstaterna föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
när det gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive fullgörande av 
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, kollektivavtal, ledning, 
planering och organisering av arbetet samt 
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organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, men 
också när det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Skyddsnivån i denna förordning får under 
inga omständigheter underskridas, 
särskilt inte i kollektivavtal.
Medlemsstaternas rätt att för 
behandlingen av anställdas 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna ska inte påverkas.

Or. de

Ändringsförslag 86
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. På grundval av de miniminormer som 
fastställts i denna förordning får 
medlemsstaterna i lag eller genom 
kollektivavtal föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive fullgörande av i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
ledning, planering och organisering av 
arbetet samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, men också när det gäller att 
såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.
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Or. de

Ändringsförslag 87
Traian Ungureanu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning och med beaktande av 
proportionalitetsprincipen får 
medlemsstaterna anta särskild lagstiftning
om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive fullgörande av i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
ledning, planering och organisering av 
arbetet samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, men också när det gäller att 
såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 

1. Medlemsstaterna får i lagar och andra 
författningar föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
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anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

inklusive fullgörande av i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
ledning, planering och organisering av 
arbetet samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, men också när det gäller att 
såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Stephen Hughes

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. Medlemsstaterna ska i lag och genom 
praxis föreskriva särskilda bestämmelser 
om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden,
särskilt men inte enbart när det gäller 
rekrytering eller genomförande av 
anställningsavtalet. I detta ingår åtgärder 
för att förbjuda svartlistning av 
arbetstagare, fullgörande av i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter,
ledning, planering och organisering av 
arbetet samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, men också när det gäller att 
såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Olle Ludvigsson
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Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. I enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis får medlemsstaterna föreskriva 
särskilda bestämmelser om behandling av 
anställdas personuppgifter på 
arbetsmarknaden, särskilt men inte enbart
när det gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive fullgörande av
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Or. en

Motivering

För att systemet med kollektivavtal ska fungera på rätt sätt måste fackföreningarna ha 
möjlighet att övervaka att kollektivavtalen följs. I dag sker detta inom ramen för artikel 7 f i 
direktiv 95/46/EG. I artikel 7 f erkänns en tredje parts berättigade intresse att behandla 
personuppgifter. Arbetsgivaren betraktas i allmänhet som registeransvarig och 
fackföreningen som tredje part. 

Ändringsförslag 91
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 

1. På grundval av bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter 
som är av betydelse i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
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anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive fullgörande av
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 92
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan hinder av vad som sägs i de 
övriga föreskrifterna i denna förordning 
ska medlemsstaternas nationella 
bestämmelser enligt artikel 82.1 omfatta 
minst följande miniminormer:
a) Anställdas personuppgifter får inte 
behandlas utan att de anställda vet om 
det. Med avvikelse från första meningen 
får medlemsstaterna i lag, med 
föreskrifter om lämpliga tidsfrister, tillåta 
sådan behandling om det föreligger 
faktiska skäl, som måste dokumenteras, 
att anta att den anställde inom ramen för 
anställningsförhållandet begått en 
straffbar handling och uppgifterna 
behövs för att handlingen ska kunna 
uppdagas och varken är av sådant slag 
eller har sådan omfattning att 
behandlingen av dem är orimlig i 
förhållande till det eftersträvade målet. 
Den anställdes privata sfär ska alltid 
respekteras. Undersökningen ska skötas 
av behöriga myndigheter.
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b) Det är inte tillåtet med öppen 
optisk-elektronisk och öppen 
akustisk-elektronisk övervakning av de 
delar av ett företag som inte är 
tillgängliga för allmänheten, om 
övervakningen i huvudsak inriktar sig på 
den anställdes privata livsföring, framför 
allt inte i sanitetsutrymmen, 
omklädningsrum, pausrum och sovrum. 
Hemlig övervakning är aldrig tillåten.
c) Om företag eller myndigheter i 
hälsoundersökningar och lämplighetstest 
samlar in eller behandlar personuppgifter 
ska de dessförinnan upplysa den sökande 
eller den anställde om för vilka ändamål 
uppgifterna ska användas och därefter 
delge uppgifterna och deras resultat till 
vederbörande och på begäran förklara 
dem. Uppgiftsinsamling som avser 
genetiska test och analyser är i princip 
förbjuden.
d) Frågan om huruvida och i vilken 
omfattning det är tillåtet att använda 
telefon, e-post, internet och andra 
telekommunikationstjänster också för 
privata ändamål kan regleras genom 
kollektivavtal. Om reglering genom 
kollektivavtal är omöjlig ska
arbetsgivaren ingå ett avtal om frågan 
direkt med arbetstagaren. Om användning 
för privata ändamål är tillåten får 
behandling av hithörande trafikuppgifter 
ske särskilt för att garantera 
datasäkerheten, för att trygga 
telekommunikationsnätens och 
telekommunikationstjänsternas ostörda 
funktion samt för avräkningsändamål. 
Utan hinder av vad som sägs i tredje 
meningen får medlemsstaterna i lag, med 
föreskrifter om lämpliga tidsfrister, tillåta 
sådan behandling om det föreligger 
faktiska skäl, som måste dokumenteras, 
att anta att den anställde inom ramen för 
anställningsförhållandet begått en 
straffbar handling och uppgifterna 
behövs för att handlingen ska kunna 
uppdagas och varken är av sådant slag 
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eller har sådan omfattning att 
behandlingen av dem är orimlig i 
förhållande till det eftersträvade målet. 
Den anställdes privata sfär ska alltid 
respekteras. Undersökningen ska skötas 
av behöriga myndigheter.
e) Att föra upp arbetstagare, särskilt 
fackföreningsmedlemmar, på svarta listor 
är inte tillåtet.

Or. de

Ändringsförslag 93
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan hinder av vad som sägs i de 
övriga föreskrifterna i denna förordning 
ska medlemsstaternas nationella 
bestämmelser enligt punkt 1 omfatta 
minst följande miniminormer:
– Anställdas personuppgifter får inte 
behandlas utan att de anställda vet om 
det. Utan hinder av vad som sägs i första 
meningen får medlemsstaterna i lag, med 
föreskrifter om lämpliga tidsfrister, tillåta 
sådan behandling om det föreligger 
faktiska skäl, som måste dokumenteras, 
att anta att den anställde inom ramen för 
anställningsförhållandet begått en 
straffbar handling och uppgifterna 
behövs för att handlingen ska kunna 
uppdagas och varken är av sådant slag 
eller har sådan omfattning att 
behandlingen av dem är orimlig i 
förhållande till det eftersträvade målet. 
Den anställdes privata sfär ska alltid 
respekteras.
– Det är inte tillåtet med en 
optisk-elektronisk och 
akustisk-elektronisk övervakning i de 
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områden av ett företag som inte är 
tillgängliga för allmänheten, om 
övervakningen i huvudsak inriktar sig på 
den anställdes privata livsföring, framför 
allt inte i sanitetsutrymmen, 
omklädningsrum, pausrum och sovrum. I 
övrigt är det tillåtet med optisk-elektronisk 
och öppen akustisk-elektronisk 
övervakning i de områden av ett företag 
som inte är tillgängliga för allmänheten 
om den tillkännages, är nödvändig för att 
tillvarata den registeransvariges 
berättigade intressen och de berördas 
intressen och rättigheter respekteras.
– Om företag i hälsoundersökningar och 
lämplighetstest samlar in eller behandlar 
personuppgifter ska de först för den 
sökande eller arbetstagaren ange och 
förklara vad dessa uppgifter ska användas 
till och presentera och förklara resultaten 
av eventuella undersökningar eller 
lämplighetstest. Uppgiftsinsamling som 
avser genetiska test och analyser är 
förbjuden. Insamlingen och behandlingen 
av personuppgifter i hälsoundersökningar 
ska vara nödvändiga för att fullgöra 
anställningsförhållandet.
– Användningen av telefon, e-post, 
internet eller andra 
telekommunikationstjänster för privata 
ändamål kan regleras genom 
kollektivavtal. Om reglering genom 
kollektivavtal är omöjlig kan 
arbetsgivaren ingå ett avtal om frågan 
direkt med arbetstagaren. Om användning 
för privata ändamål är tillåten får 
behandling av hithörande trafikuppgifter 
ske endast för att garantera 
datasäkerheten, för att trygga 
telekommunikationsnätens och 
telekommunikationstjänsternas ostörda 
funktion och för avräkningsändamål. 
Utan hinder av vad som sägs i tredje 
meningen får medlemsstaterna i lag, med 
föreskrifter om lämpliga tidsfrister, tillåta 
sådan behandling om det föreligger 
faktiska skäl, som måste dokumenteras, 
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att anta att den anställda inom ramen för 
anställningsförhållandet begått en 
straffbar handling och uppgifterna 
behövs för att handlingen ska kunna 
uppdagas och varken är av sådant slag 
eller har sådan omfattning att 
behandlingen av dem är orimlig i 
förhållande till det eftersträvade målet. 
Den anställdes privata sfär ska alltid 
respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 94
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan hinder av vad som sägs i de 
övriga föreskrifterna i denna förordning 
ska medlemsstaternas nationella 
bestämmelser enligt punkt 1 återge minst 
följande miniminormer:
a) Uppgifterna ska bearbetas korrekt och 
lagligt och får endast erhållas för angivna 
och lagliga ändamål. Det är endast tillåtet 
att behandla uppgifter som är nödvändiga 
för genomförandet eller ingåendet av ett 
avtal som den registrerade är part i, eller 
för fullgörandet av rättsliga skyldigheter 
som den registeransvarige omfattas av, 
eller om uppgifterna är nödvändiga för att 
tillvarata den registrerades väsentliga 
intressen, behandlingen är nödvändig för 
rättskipningsändamål eller uppgifterna är 
nödvändiga för berättigade intressen som 
eftersträvas av den registeransvarige och 
behandlingen inte är till men för den 
registrerades rättigheter och friheter. 
Uppgifterna ska vara adekvata, 
proportionella och inte bevaras längre än 
vad som är nödvändigt för de ändamål för 
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vilka de behandlas.
b) Om den registeransvarige avser att 
behandla känsliga personuppgifter måste 
ytterligare villkor tillämpas: Den 
registrerades privata sfär ska alltid 
respekteras. Behandlingen krävs för att 
iaktta arbetsrätten eller för att fastställa, 
utöva eller tillvarata lagstadgade 
rättigheter.
c) För att kunna behandla uppgifter 
måste den registrerade ges information 
om ändamålet med behandlingen, vilket 
ska innefatta följande information: 
Uppgifter om den registeransvarige, 
ändamålet med behandlingen, inbegripet 
information om eventuella mottagare av
personuppgifterna och vad de ska 
använda uppgifterna till.
d) De registeransvariga ska införa 
adekvata tekniska och organisatoriska 
rutiner för att skydda de personuppgifter 
som de behandlar från att förstöras, 
förloras, komma i obehörigas händer eller 
lämnas ut.

Or. en

Ändringsförslag 95
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De lagar och andra föreskrifter i 
medlemsstaterna som avses i punkt 1 ska 
inbegripa följande miniminormer:
a) Personuppgifter ska behandlas lagligt 
och korrekt och endast av skäl som är 
direkt relevanta för den anställdes 
anställning. Om personuppgifter ska 
behandlas för andra ändamål än de för 
vilka uppgifterna samlades in, ska 
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arbetsgivaren säkerställa att de inte 
används på ett sätt som är oförenligt med 
det ursprungliga ändamålet och vidta de 
åtgärder som krävs för att undvika varje 
missuppfattning på grund av de 
förändrade omständigheterna. En 
arbetsgivare får inte samla in uppgifter 
om en anställds sexualliv, politiska, 
religiösa eller andra övertygelser eller 
fällande domar i brottmål.
b) Personuppgifter som samlas in i 
samband med tekniska eller 
organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa säkerheten för och korrekt 
drift av automatiserade 
informationssystem får inte användas för 
att kontrollera arbetstagarnas beteende. 
Personuppgifter som samlas in genom 
elektronisk övervakning får inte vara de 
enda faktorerna vid utvärdering av 
arbetstagarnas prestationer.

Or. en

Ändringsförslag 96
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I anställningsförhållanden är det inte 
tillåtet att behandla eller använda 
anställdas personuppgifter för permanent 
övervakning av arbetstagarna eller 
profilering av arbetstagare (avsnitt 4 i 
kapitel III) eller för utarbetande och 
överlämnade av svarta listor över 
arbetstagare eller för prestations- och 
beteendekontroll eller förberedelser för 
uppsägning på grund av sjukdom. De 
sökandes uppgifter ska i detta 
sammanhang skyddas i motsvarande 
grad.
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Or. de

Ändringsförslag 97
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När de lagar och andra föreskrifter 
som avses i punkt 1 antas får 
medlemsstaterna förskriva undantag eller 
avvikelser från bestämmelserna i denna 
förordning för behandling av 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas arbetsmarknadssystem och system för relationerna mellan 
arbetsmarknadens parter är olika. I vissa medlemsstater har lagstiftning i stor utsträckning 
använts för att reglera anställningsförhållanden och arbetslivet, medan bestämmelserna om 
anställningsförhållanden och arbetsliv i andra medlemsstater avtalas kollektivt av 
arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal.

Ändringsförslag 98
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater som i lag vill reglera 
behandlingen av anställdas 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande ska inbegripa 
fackföreningar och de anställdas 
företrädare i alla stadier av utarbetandet 
och genomförandet av nya bestämmelser. 
I alla nya bestämmelser ska mer 
gynnsamma villkor för de anställdas 
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rättigheter föreskrivas.

Or. en

Ändringsförslag 99
Stephen Hughes

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan hinder av övriga bestämmelser i 
denna förordning ska medlemsstaternas 
lagar och andra föreskrifter omfatta 
följande:
a) Åtgärder för att förbjuda hemlig 
övervakning och spårning av 
verksamheter på arbetsplatsen genom 
användning av tekniker som 
radiofrekvensidentifiering.
b) Bestämmelser för att förbjuda och 
kriminalisera användning av uppgifter för 
att svartlista, genomföra personkontroller 
eller utestänga personer från anställning,
vilket bryter mot grundläggande 
rättigheter och har förödande 
konsekvenser inte bara för arbetstagarna 
utan även för hela deras familj om de 
olagligen vägras anställning och därmed 
inkomster.
c) Åtgärder för att se till att betydande
sanktioner vidtas mot varje person eller 
företag som konstateras delta i 
svartlistning. I detta ingår att 
vederbörande utesluts som mottagare av 
stöd och finansiering från EU och från att 
delta i anbudsinfordringar avseende 
andra offentliga kontrakt på EU-nivå, 
nationell nivå eller offentlig 
myndighetsnivå tills det styrkts att alla 
rättsliga förfaranden är slutförda, all 
ersättning till offren för svartlistningen 
har betalats till fullo och det finns 
tillförlitliga bevis för att denna kriminella 
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kultur har avskaffats inom 
organisationen.

Or. en

Ändringsförslag 100
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det är inte tillåtet med öppen 
optisk-elektronisk och öppen 
akustisk-elektronisk övervakning av de 
delar av ett företag som inte är 
tillgängliga för allmänheten, om 
övervakningen i huvudsak är inriktad på 
den anställdes privata livsföring, framför 
allt inte i sanitetsutrymmen, 
omklädningsrum, pausrum och sovrum. 
Hemlig övervakning är aldrig tillåten. All 
övervakning i områden som är öppna för 
allmänheten ska anges med en tydlig 
skylt.

Or. en

Motivering

Det bör anges att det inte är tillåtet att övervaka de nämnda områdena i ett företag och att 
övervakning av allmänt tillgängliga områden i ett företag endast får ske på villkor att detta 
klargörs genom en tydlig skylt.

Ändringsförslag 101
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärderna ska stå i proportion till det 
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eftersträvade målet. Vid rekrytering ska 
de vidtagna åtgärderna vara direkt knutna 
till den utlysta tjänsten eller bedömningen 
av yrkeskompetensen. Under alla 
omständigheter ska arbetstagaren 
informeras om vilka metoder som använts
och att uppgifterna kommer att behandlas 
förtroligt.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ändamålet med behandlingen av 
sådana uppgifter ska vara direkt knutet 
till skälet till att uppgifterna samlades in 
och får inte gå utöver ramen för
anställningsförhållandet. Profilering eller 
användning för sekundära ändamål ska 
inte vara tillåtet.

Or. en

Ändringsförslag 103
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I enlighet med nationell lagstiftning 
eller praxis och, i förekommande fall, 
berörda kollektivavtal ska arbetsgivare i 
förväg ge sina anställda full information 
eller samråda med dem eller deras 
företrädare om införandet eller 
anpassning av automatiserade system för 
insamling och användning av anställdas 
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personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 104
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Utan att detta påverkar rättigheter till 
information och medverkan i nationell 
lagstiftning ska personalrepresentanter 
och europeiska företagsrådet ha följande 
rättigheter:
a) Rätt till medbestämmande när 
företagets uppgiftsskyddsombud utses 
(artikel 35ff).
b) Rätt till regelbunden rådgivning och 
information från företagets 
uppgiftsskyddsombud.
c) Rätt att företräda berörda arbetstagare 
inför en allmän nationell domstol 
(artikel 73) och möjlighet till grupptalan 
(artikel 75).
d) Rätt till medbestämmande vid 
utformningen av bindande företagsregler 
(artikel 43).

Or. de

Ändringsförslag 105
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna får föreskriva att de 



AM\919880SV.doc 61/72 PE500.581v01-00

SV

förhållanden som avses i artikel 82.1 kan 
fastställas genom kollektivavtal som 
förhandlas och ingås mellan 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå.

Or. en

Motivering

EU har inte behörighet att harmonisera medlemsstaternas arbetsmarknadssystem och system 
för förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter. För att respektera skillnaderna mellan 
medlemsstaternas system får denna förordning inte hindra medlemsstater från att genom 
nationell lagstiftning behålla och tillämpa bestämmelser om skydd av personuppgifter inom 
ramen för anställningsförhållanden, eller i medlemsstater där sådana bestämmelser har 
avtalats av arbetsmarknadens parter låta detta ske i form av kollektivavtal.

Ändringsförslag 106
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Såsom tillägg till föreskrifterna i 
avsnitt 4 i kapitel IV ska 
uppgiftsskyddsombudet omfattas av 
anställningsskydd och förbud mot 
diskriminering. Myndigheter och företag 
ska dessutom se till att 
uppgiftsskyddsombudet kan utöva sin 
verksamhet oberoende och fullt ut enligt 
artikel 36.2.

Or. de

Ändringsförslag 107
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Såsom tillägg till föreskrifterna i 
avsnitt 4 i kapitel IV ska 
uppgiftsskyddsombudet omfattas av 
förbud mot diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 108
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Uppgifter om hälsotillstånd får endast 
användas i samband med 
arbetskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 109
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska utfärda lämpliga 
bestämmelser och genomföra kontroller 
som hindrar företag från att sätta upp 
vissa arbetstagare på svarta listor på 
grund av deras politiska åskådning,
medlemskap i en fackförening eller
verksamhet i en fackförening, listor som i 
syfte att diskriminera dessa arbetstagare 
överlämnas till andra företag. 
Medlemsstaterna ska införa effektiva 
sanktioner för de företag som utarbetar 
sådana svarta listor, överlämnar dem eller 
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tar emot eller begär dem från ett annat 
företag.

Or. de

Ändringsförslag 110
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Anställdas personuppgifter får 
överföras mellan juridiskt självständiga 
företag inom en och samma grupp av 
företag och med skatterådgivare och 
juridiska rådgivare såvida detta sker i 
företagets intresse och för utförandet av 
förvaltningsrutiner med bestämt ändamål, 
om överföringen inte strider mot intressen 
hos den berörda personen som bör åtnjuta 
skydd. Överföringen är även tillåten om 
mottagaren behöver detta för att fullgöra 
egna uppgifter och mottagaren omfattas 
av yrkesmässig tystnadsplikt. Möjliggör 
avräkning av lönebesked via en 
skatterådgivare eller överlämnande av 
personalakter vid arbetsrättsliga tvister till 
en advokat eller medicinska dokument till 
en expert. Om överföringen av anställdas 
personuppgifter sker i ett tredjeland eller 
till en internationell organisation ska 
kapitel V tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 111
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Anställdas personuppgifter får 
behandlas och överföras mellan juridiskt 
självständiga företag inom en och samma 
grupp av företag och med skatterådgivare 
och juridiska rådgivare såvida detta sker i 
företagets intresse och för utförandet av 
förvaltningsrutiner med bestämt ändamål, 
om överföringen inte strider mot sådana 
intressen hos den berörda personen som 
bör åtnjuta skydd. Om överföringen av 
anställdas personuppgifter sker i ett 
tredjeland och/eller till en internationell 
organisation ska kapitel V tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 112
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Förutom bestämmelserna i avsnitt 4 i
kapitel IV ska uppgiftsskyddsombudet ha 
rätt till relevant utbildning för att fullgöra 
de berörda skyldigheterna om dessa går 
utöver hans eller hennes allmänna 
uppgifter. Samråd ska ske med nationella 
och europeiska företagsråd vid 
utnämningen av uppgiftsskyddsombudet,
och företagsråden ska ges rätt till 
fortlöpande samråd.

Or. en

Ändringsförslag 113
Evelyn Regner



AM\919880SV.doc 65/72 PE500.581v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Artikel 7.4 ska inte tillämpas när 
uppgiftsbehandlingen huvudsakligen sker 
i syfte att ge arbetstagaren rättsliga eller 
ekonomiska fördelar.

Or. de

Ändringsförslag 114
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Arbetstagarens godkännande ska inte 
utgöra en rättslig grund för behandlingen 
av personuppgifter om det föreligger en 
betydande obalans mellan den 
registrerades och den kontrollerandes 
ställning eller där denna obalans gör det 
osannolikt att godkännandet lämnades 
frivilligt.

Or. de

Ändringsförslag 115
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Artikel 7.4 ska inte tillämpas när 
uppgiftsbehandlingen sker i syfte att ge
arbetstagaren rättsliga eller ekonomiska 
fördelar.
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Or. de

Ändringsförslag 116
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Uppgifter från platsansökningar ska 
behandlas som uppgifter från anställda 
när det gäller uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 117
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Utan hinder av vad som sägs i övriga 
bestämmelser i denna förordning ska 
medlemsstaternas lagar och andra 
föreskrifter omfatta följande:
– Bestämmelser om att kriminalisera 
svartlistning, personkontroller och 
utestängning från anställning.
– Åtgärder för att se till att betydande
sanktioner vidtas mot alla personer eller 
företag som konstateras ha deltagit i 
svartlistning.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 119
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som rör 
dessa bestämmelser.

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen de lagar och andra 
föreskrifter den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkterna 1 och 1a, och 
dessutom utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som rör 
dessa bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Traian Ungureanu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som rör 
dessa bestämmelser.

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som rör 
dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 121
Traian Ungureanu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För effektivitet inom ramen för 
anställningsförhållanden ska 
minimikriterier för användning av 
uppgiftsskydd föreskrivas för 
arbetsgivarna i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Traian Ungureanu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För att garantera en öppen 
anställningssituation över gränserna när 
överföring av personuppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer övervägs ska kriterierna i 
kapitel 5 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 123
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 124
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 125
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

3. I denna förordning erkänns den roll 
som arbetsmarknadens parter spelar. I 
länder där det överlåts åt 
arbetsmarknadens parter att genom 
kollektivavtal reglera löner och diverse 
andra arbetsvillkor ska särskild hänsyn 
tas till parternas skyldigheter och 
rättigheter enligt kollektivavtal när 
artikel 6.1 f tillämpas.

Or. en

Motivering

För att systemet med kollektivavtal ska fungera på rätt sätt måste fackföreningar ha möjlighet 
att övervaka att kollektivavtalen följs. I dag sker detta inom ramen för artikel 7 f i 
direktiv 95/46/EG. I artikel 7 f erkänns en tredje parts berättigade intresse att behandla 
personuppgifter. Arbetsgivaren betraktas i allmänhet som registeransvarig och 
fackföreningen som tredje part. 
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Ändringsförslag 126
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86, 
dock endast i syfte att ytterligare precisera 
kriterierna och villkoren för att de tekniska 
och säkerhetstekniska normerna 
garanterat ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkterna 1 och 4. Hänsyn ska tas 
till genomförandekostnaderna, de risker 
som behandlingen medför och det 
aktuella behovet av att skydda 
uppgifterna.

Or. de

Ändringsförslag 127
Traian Ungureanu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86, 
dock endast i syfte att ytterligare precisera 
de kriterier och villkor som motiverar 
användningen av den senaste tekniska 
och säkerhetstekniska utvecklingen vid 
behandling av personuppgifter för de
ändamål som anges i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På förslag från kommissionen ska 
Europaparlamentet och rådet se över 
artikel 82 i denna förordning senast två år 
efter den dag som anges i artikel 91.2. De 
ska fatta beslut om detta förslag i enlighet 
med det förfarande som anges i 
artikel 294 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. de


