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KORTFATTAD MOTIVERING

Uppgiftsskydd är en grundläggande rättighet och medborgarna måste känna sig säkra för att 
kunna dra större nytta av nätmiljön. Hanteringen av uppgiftsskyddet måste uppdateras för att 
anpassas till nya tekniska verktyg och de dataflöden som de ger upphov till, eftersom de 
nuvarande bestämmelserna i direktiv 95/46/EG inte till fullo tar hänsyn till behoven på den 
digitala inre marknaden.

Mångfalden av tillgängliga affärsmodeller, tekniker och tjänster – däribland dem som är av 
stor betydelse för e-handel och den inre marknaden – har gett upphov till en rad frågor 
rörande uppgiftsskyddet. Företag och myndigheter använder ofta sådan teknik utan att 
enskilda individer är medvetna om vilka effekter den kan få.

Den 25 januari 2012 lade kommissionen fram förslag till en ny förordning1 och ett nytt 
direktiv2 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter. Syftet med den föreslagna förordningen är att 
komplettera bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG och skapa största möjliga rättssäkerhet 
och enhetlighet, så att arbetet inom detta område blir så effektivt som möjligt i hela EU.

Den föreslagna förordningen har som mål att harmonisera rättigheter, säkra ett fritt flöde av 
information, minska byråkratin och stärka tillämpningen. Med ökad öppenhet stärks 
förtroendet och nya bestämmelser gör EU mer attraktivt för företag. Målet med den 
föreslagna förordningen är även att

 modernisera EU:s rättssystem för skydd av personuppgifter, särskilt för att hantera de 
utmaningar som är en följd av globalisering och användning av ny teknik,

 stärka individens rättigheter och samtidigt minska de administrativa formaliteterna för 
att säkra ett obehindrat flöde av personuppgifter inom EU,

 göra EU:s bestämmelser om skyddet av personuppgifter tydligare och mer enhetliga, 
samt säkra en enhetlig och effektiv tillämpning av denna grundläggande rättighet på 
alla områden inom vilka EU verkar.

Den inre marknadens dimension

Förslaget har stor potential att förbättra den inre marknaden och skapa likvärdiga 
konkurrensvillkor för alla företag som är verksamma inom EU. Några viktiga inslag är

 att lagstiftningsinstrumentet ändras (från direktiv till förordning),

 principen om en enda kontaktpunkt när det gäller vilken tillsynsmyndighet som ska 
vara behörig i gränsöverskridande fall,

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning), COM(2012)0011,
nedan även kallad ”den allmänna förordningen”.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
samt fri rörlighet för sådana uppgifter, COM(2012)0010.
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 principen om marknadsplats (som innebär att EU-kraven på uppgiftsskydd även ska 
gälla verksamheter som är baserade utanför EU och aktiva inom EU,

 den allmänna principen om ansvarighet (som ersätter skyldigheten för 
registeransvariga eller registerförare att göra en allmän anmälan om sin 
uppgiftsbehandling till sin nationella tillsynsmyndighet),

 stärkandet av befintliga verktyg och införandet av nya verktyg för en enhetlig 
tillämpning i alla medlemsstater.

Stärkande av konsumenträttigheter 
När det handlar om att stärka konsumenternas rättigheter verkar främjandet av öppenhet ha 
lett till att en balans mellan konkurrerande intressen såsom medvetenhet bland 
konsumenterna, autonomi, skydd och den inre marknaden.

Förbättringar har särskilt gjorts när det gäller att samtycke ska vara en av de faktorer som 
legitimerar behandling av personuppgifter, när det gäller registrerades rättigheter som 
kraftfulla verktyg för att skydda konsumenterna och när det gäller under vilka förhållanden 
uppgiftsöverföring utanför EU ska vara laglig. Många delar av förslaget måste emellertid 
förtydligas ytterligare. Det gäller särskilt de praktiska villkoren för att upprätthålla vissa 
rättigheter i synnerhet. Denna oklarhet måste åtgärdas och framför allt följande punkter kräver 
uppmärksamhet:

 Ett förtydligande i artikel 17 av i vilken utsträckning även uppgifter som behandlas av 
tredje part måste raderas när den registeransvarige väl har informerat den tredje parten 
om att den registrerade har utövat sin rätt att få sina uppgifter raderade.

 Det särskilda skydd som krävs för omyndiga upp till 14 års ålder eftersom de 
fortfarande är barn.

 Den föreslagna definitionen av ”personuppgifter”.

 Den roll som anonymisering och psedonymisering kan spela för att skydda den 
registrerade.

 Förslaget bör förtydligas när det gäller den exakta fördelningen och bestämningen av 
den registeransvariges och registerförarens skyldigheter och ansvar.

 Profileringsåtgärder och skillnader i ”profilering” mellan olika sektorer av ekonomin 
och juridiska förhållanden måste noggrant övervägas, liksom konsekvenserna av 
alltför restriktiva regler på detta område.

Föredraganden vill mot bakgrund av detta särskilt koncentrera sig på följande:

 Definitioner.
 Den registrerades rättigheter.

 Den registeransvariges och registerförarens skyldigheter när det gäller 
konsumenträttigheter.

 Enhetlighet.
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Föredraganden vill även förespråka en vidare syn på teknikneutralitet och ta upp
 principen om ändamålsbegränsning,

 användning av delegerade akter och genomförandeakter i samband med det föreslagna 
lagpaketet, och

 det praktiska genomförandet av bestämmelserna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Skyddet av enskilda bör vara tekniskt 
neutralt, det vill säga inte vara beroende av 
den teknik som används, eftersom detta 
skulle kunna skapa en allvarlig risk för att 
reglerna kan kringgås. Skyddet av enskilda 
bör vara tillämpligt på både automatisk och 
manuell behandling av personuppgifter, om 
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå 
i ett register. Akter eller grupper av akter 
liksom deras omslag, som inte är 
strukturerade enligt särskilda kriterier, 
bör inte omfattas av denna förordning.

(13) Skyddet av enskilda bör vara tekniskt 
neutralt, det vill säga inte vara beroende av 
den teknik som används, eftersom detta 
skulle kunna skapa en allvarlig risk för att 
reglerna kan kringgås. Skyddet av enskilda 
bör vara tillämpligt på både automatisk och 
manuell behandling av personuppgifter, om 
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå 
i ett register.

Or. en

Motivering

Eftersom inga sådana ”särskilda kriterier” nämns kan detta skäl skapa förvirring.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Teknikneutralitet bör även innebära 
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att liknande akter under liknande 
förhållanden och med i rättsligt 
hänseende liknande konsekvenser bör 
vara likvärdiga, oavsett om de äger rum 
på eller utanför internet, såvida inte 
uppgiftsbehandlingen skiljer sig så 
mycket åt mellan dessa miljöer att det 
finns en väsentlig skillnad mellan dem.

Or. en

Motivering

Det behövdes ett skäl för att bättre bedöma skillnaden mellan det som sker på respektive 
utanför internet. Utan detta skäl kan vissa ekonomiska aktörer uppfatta det som att 
förordningen är avsedd att specifikt gälla internetfrågor och i synnerhet frågor om socialt 
nätverkande.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är direkt identifierbar, bl.a. genom 
att de behandlade uppgifterna om möjligt 
skiljs från uppgifter som kan avslöja den 
registrerades identitet. I det sistnämnda 
fallet kan även pseudonymiserade 
uppgifter vara bra om nyckeln för att 
koppla pseudonymen till identiteten är 
skyddad med hjälp av bästa tillgängliga 
teknik.

Or. en
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Motivering

Definitionen av ”personuppgifter” behöver förtydligas för att kunna användas i samband 
med såväl konsumentupplevelser som affärsverksamhet. Införandet av pseudonymiserade och 
anonymiserade uppgifter skulle underlätta på detta område.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) En stor mängd personuppgifter kan 
behandlas för att upptäcka och förebygga 
bedrägerier. Sådana syften, vilka regleras 
genom medlemsstaternas eller EU:s 
lagstiftning, bör beaktas när principen om 
uppgiftsminimering och behandlingens 
laglighet bedöms.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att framhålla en princip som inte strider mot denna 
förordning, men som samtidigt inte tydligt framgår.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Samtycke bör lämnas uttryckligen 
med lämplig metod som möjliggör en 
frivillig, särskild och informerad 
viljeyttring från de registrerades sida, 
antingen genom ett uttalande eller genom 
en entydig affirmativ handling som visar 
att de är medvetna om att de ger sitt 
samtycke till behandlingen av 
personuppgifter, exempelvis en ruta som 
klickas i vid besök på en internetsida eller 
genom något annat uttalande eller beteende 
som i sammanhanget tydligt visar att de 

(25) Samtycke bör lämnas uttryckligen 
med lämplig metod som möjliggör en 
frivillig, särskild och informerad 
viljeyttring från de registrerades sida, 
antingen genom ett uttalande eller genom 
en entydig affirmativ handling som visar 
att de är medvetna om att de ger sitt 
samtycke till behandlingen av 
personuppgifter, exempelvis en ruta som 
klickas i vid besök på en internetsida eller 
genom något annat uttalande eller beteende 
som i sammanhanget tydligt visar att de 
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registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter.
Tystnad eller inaktivitet bör därför inte 
utgöra samtycke. Samtycket bör gälla all 
behandling som utförs för samma ändamål.
Om den registrerade ska lämna sitt 
samtycke efter en elektronisk begäran 
måste denna vara tydlig, koncis och får inte 
onödigtvis störa användningen av den 
tjänst som den avser.

registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter.
Samtycket kan bara betraktas som 
underförstått om den registrerade agerar 
på ett sätt som förutsätter att en viss 
mängd personuppgifter behandlas, 
t.ex. genom att efterfråga vissa varor eller 
tjänster och samtycket ska i så fall bara 
gälla ett nödvändigt minimum. Tystnad 
eller inaktivitet bör därför inte utgöra 
samtycke. Samtycket bör gälla all 
behandling som utförs för samma ändamål.
Om den registrerade ska lämna sitt 
samtycke efter en elektronisk begäran 
måste denna vara tydlig, koncis och får inte 
onödigtvis störa användningen av den 
tjänst som den avser.

Or. en

Motivering

För att underlätta en del vardagssituationer, såväl på som utanför internet, var det 
nödvändigt att lägga till några ord om fall då samtycket kan sägas vara underförstått med 
tanke på sammanhanget. När man till exempel vänder sig till en läkare för en diagnos 
förutsätter detta behandling av vissa personuppgifter, utan att det nödvändigtvis är fråga om 
ett sådant uttryckligt agerande som avses i början av detta skäl. I samma exempel kan läkaren 
tala med en specialist om det behövs för att ställa en diagnos utan att nödvändigtvis be om 
tillstånd.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) En registeransvarigs huvudsakliga 
verksamhetsställe inom unionen bör 
avgöras med objektiva kriterier och bör 
inbegripa den effektiva och faktiska 
ledning som fattar de huvudsakliga 
besluten vad avser ändamål, villkor och 
medel för behandlingen med hjälp av en 
stabil struktur. Detta kriterium bör inte vara 
avhängigt om behandlingen av 
personuppgifter faktiskt utförs på det 

(27) En registeransvarigs eller en 
registerförares huvudsakliga 
verksamhetsställa inom unionen bör 
avgöras med objektiva kriterier och bör 
inbegripa den effektiva och faktiska 
ledning som fattar de huvudsakliga 
besluten vad avser ändamål, villkor och 
medel för behandlingen med hjälp av en 
stabil struktur. Detta kriterium bör inte vara 
avhängigt om behandlingen av 
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stället. Att tekniska medel samt teknik för 
behandling av personuppgifter eller 
behandlingsverksamhet finns och används, 
visar i sig inte att det rör sig om ett sådant 
huvudsakligt verksamhetsställe och utgör 
därför inte avgörande kriterier för ett 
huvudsakligt verksamhetsställe.
Registerförares huvudsakliga 
verksamhetsställe bör vara den ort i 
unionen där de har sin centrala 
förvaltning.

personuppgifter faktiskt utförs på det 
stället. Att tekniska medel samt teknik för 
behandling av personuppgifter eller 
behandlingsverksamhet finns och används, 
visar i sig inte att det rör sig om ett sådant 
huvudsakligt verksamhetsställe och utgör 
därför inte avgörande kriterier för ett 
huvudsakligt verksamhetsställe.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslaget avseende artikel 4.13.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Företrädaren är tillsammans med 
den registeransvarige ansvarig för allt 
agerande som strider mot denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Företrädarens ansvar fastställs inte tillräckligt tydligt och detta skäl bidrar till att 
understryka det.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
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skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 
gäller behandling av personuppgifter.
Definitionen av vem som betraktas som 
barn bör vara densamma som i FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 
gäller behandling av personuppgifter. Med 
tanke på att yngre generationer är mer 
teknikberoende än genomsnittet bör en 
åtskillnad samtidigt göras mellan 
definitionen i FN:s konvention om barnets 
rättigheter och omyndighetskriteriet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i överensstämmelse med ändringsförslaget avseende artikel 4.18.

Ändringsförslag 9

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

Or. en

Motivering

Hänvisningen till obalans i förhållande till myndigheter måste förtydligas eftersom detta kan 
gälla de flesta myndigheter som omfattas av denna förordning. En tullmyndighet som vill 
undersöka varor som kommer från länder utanför unionen kan t.ex. göra detta utan 
avsändarens eller mottagarens samtycke, trots att det råder en betydande obalans och något 
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samtycke kanske inte skulle ha getts. Med ordet ”nya” avses att lagar normalt inte är 
retroaktiva.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Information om behandling av 
personuppgifter som rör registrerade bör 
lämnas till dem vid den tidpunkt då 
uppgifterna samlas in, eller om uppgifterna 
inte samlas in direkt från de registrerade, 
inom en rimlig period, beroende på 
omständigheterna i fallet. När uppgifter 
legitimt kan lämnas ut till en annan 
mottagare bör de registrerade informeras 
första gången uppgifterna lämnas ut till den 
mottagaren.

(49) Information om behandling av 
personuppgifter som rör registrerade bör 
lämnas till dem vid den tidpunkt då 
uppgifterna samlas in, eller om uppgifterna 
inte samlas in direkt från de registrerade, 
inom en rimlig period, beroende på 
omständigheterna i fallet. När uppgifter 
legitimt kan lämnas ut till en annan 
mottagare bör de registrerade informeras 
första gången uppgifterna lämnas ut till den 
mottagaren. Ingen annan behandling än 
lagring bör samtidigt vara tillåten förrän 
den registrerade är fullständigt medveten 
om den information som här avses.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslaget avseende artikel 14.4b.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning.
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de
ändamål för vilka de samlats in eller på 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och rätt att få sådana 
personuppgifter raderade när lagring av 
uppgifterna inte stämmer överens med 
denna förordning. Registrerade bör särskilt 
ha rätt att få sina personuppgifter raderade 
och kunna begära att dessa uppgifter inte 
behandlas om de inte längre behövs med 
tanke på de ändamål för vilka de samlats in 
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annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning.
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i ställe för att 
radera dem.

eller på annat sätt behandlats, om de 
registrerade har återtagit sitt samtycke till 
behandling eller om de registrerade 
invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet.
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i ställe för att 
radera dem.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslaget avseende rubriken i artikel 17.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 

(54) För att stärka rätten till radering av 
uppgifter i nätmiljön bör denna rätt även 
utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som har överfört eller
offentliggjort personuppgifter utan att få 
instruktioner om detta från den 
registrerade bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
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vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 
tillstånd till det.

personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 
tillstånd till det.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget avseende artikel 17.2.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55a) Delvis med undantag från principen 
i föregående skäl måste hänsyn tas till fall 
där de insamlade personuppgifterna, som 
eventuellt bara är relevanta internt för 
den registeransvarige, utgör den 
registeransvariges egendom. Om de 
behandlade uppgifterna saknar betydelse 
för den registrerade bör den 
registeransvarige i sådana fall inte ha 
någon portabilitetsskyldighet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är avsett att förtydliga ändringsförslaget om att införa en punkt 3a i 
artikel 18. Det avser t.ex. uppgifter om en registrerad persons köphistorik som samlas in av 
stora detaljhandelskedjor eller kreditprövningar av registrerade personer som görs av ett 
finansinstitut. I sådana fall skulle överföring av behandlade uppgifter snedvrida konkurrensen 
eftersom det skulle ge nya aktörer en fördel i förhållande till gamla aktörer.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 55b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55b) En del personuppgifter som 
behandlas av registeransvariga eller 
registerförare ger resultat som bara 
används internt av den registeransvarige 
och i format som saknar betydelse för den 
registrerade. I sådana fall ska rätten till 
uppgiftsportabilitet inte vara tillämplig, 
men övriga rättigheter, i synnerhet rätten 
att göra invändningar och rätten till 
rättelse är fortsatt giltiga.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är avsett att förtydliga formuleringen ”saknar betydelse”, som införs 
genom föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling.
Sådana åtgärder bör dock godtas när de 
uttryckligen är tillåtna enligt lag, när de 
vidtas vid ingåendet eller genomförandet 
av ett avtal eller när den registrerade har 
gett sitt samtycke. Denna form av 
uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt att garantier 
för att åtgärderna inte berör barn.

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling.
Sådana åtgärder bör dock bara vara 
förbjudna om de uttryckligen föreskrivs i 
lagstiftningen, om de inte vidtas vid 
ingåendet eller genomförandet av ett avtal 
eller om den registrerade har återkallat sitt 
samtycke. Denna form av 
uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt att garantier 
för att åtgärderna inte berör barn. Om 
denna profilering inte är nödvändig för 
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att ingå eller genomföra ett avtal bör den 
registrerade alltid ha möjlighet att säga 
nej.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga ändringsförslagen avseende artikel 20 genom 
att kasta om förhållandet när det gäller profilering: den ska vara tillåten såvida inte 
motsatsen till de fall som redan förutses visar sig föreligga. Införandet av en möjlighet att 
säga nej till profilering kompletterar regelverket på konsumentskyddssidan.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) Uppgiftsskyddet är till sin 
utformning ett mycket användbart verktyg 
eftersom det ger den registrerade 
fullständig kontroll över skyddet av de 
egna uppgifterna, över vilken information 
han/hon lämnar ut och till vem. Vid 
övervägandet av denna princip och 
uppgiftsskyddet genom förvalda 
inställningar bör sammanhanget vara ett 
tungt vägande argument i bedömningen 
av behandlingens laglighet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar ändringsförslaget avseende artikel 23.2. Det gäller fall där 
den registrerade har möjlighet att säga ja till ett uppgiftsbehandlingssystem och i så fall ska 
alla olika konsekvenser beaktas. När registrerade personer ansluter sig till sociala nätverk 
måste de till exempel godta att en del information är tillgänglig för att övriga användare ska 
kunna komma i kontakt med dem, medan motsvarande offentlighet för uppgifterna inte bör 
godtas av registrerade personer som ansöker om ett lån.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande 
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka deras 
beteende, bör de registeransvariga utnämna 
en företrädare, såvida inte de är etablerade 
i ett tredjeland som har en adekvat 
skyddsnivå, eller de registeransvariga är ett 
litet eller medelstort företag eller en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande 
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka deras 
beteende, bör de registeransvariga utnämna 
en företrädare, såvida inte de är etablerade 
i ett tredjeland som har en adekvat 
skyddsnivå, eller de registeransvariga är en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Den registeransvariges storlek ska inte vara av betydelse för den registrerades skydd.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför så snart de blir medvetna om 
ett sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 24 timmar.

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Att gottgöra en 
sådan ekonomisk förlust eller social skada 
bör därför ha högsta prioritet.
Registeransvariga bör därefter anmäla
brottet till tillsynsmyndigheten utan 
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Om detta inte kan uppnås inom 24 timmar 
bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av brottet bör meddelas utan 
onödig fördröjning så att de kan vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ett brott 
bör anses negativt påverka en registrerad 
persons personuppgifter eller integritet när 
det exempelvis kan leda till identitetsstöld 
eller bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende.
Anmälan bör beskriva 
personuppgiftsbrottets art samt innehålla 
rekommendationer för berörd enskild 
person om hur de potentiella negativa 
effekterna kan mildras. De registrerade bör 
meddelas så snart detta rimligtvis är 
möjligt, i nära samarbete med 
tillsynsmyndigheten och i enlighet med den 
vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter (t.ex. 
brottsbekämpande myndigheter). För att 
den drabbade personen ska kunna mildra 
en omedelbar skaderisk bör han eller hon 
meddelas omedelbart. Däremot kan 
behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

onödigt dröjsmål. Enskilda personer vars 
personuppgifter kan påverkas negativt av 
brottet bör meddelas utan onödig 
fördröjning så att de kan vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. Ett brott bör anses 
negativt påverka en registrerad persons 
personuppgifter eller integritet när det 
exempelvis kan leda till identitetsstöld eller 
bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse, skadat anseende eller 
ekonomisk förlust. Anmälan till 
tillsynsmyndigheten bör beskriva 
personuppgiftsbrottets art samt innehålla 
rekommendationer för berörd enskild 
person om hur de potentiella negativa 
effekterna kan mildras. De registrerade bör 
meddelas så snart detta rimligtvis är 
möjligt, i nära samarbete med 
tillsynsmyndigheten och i enlighet med den 
vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter (t.ex. 
brottsbekämpande myndigheter). För att 
den drabbade personen ska kunna mildra 
en omedelbar skaderisk bör han eller hon 
meddelas omedelbart. Däremot kan 
behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga dels vilka åtgärder som bör vidtas vid 
personuppgiftsbrott, dels ändringsförslagen avseende artikel 31 och artikel 32.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) När ingående regler fastställs för 
format och förfaranden för anmälan av 

(69) När det bedöms hur ingående 
anmälan av personuppgiftsbrott ska vara 
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personuppgiftsbrott, bör vederbörlig 
hänsyn tas till omständigheterna kring 
brottet, däribland om personuppgifterna var 
skyddade av lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder som betydligt begränsar 
sannolikheten för identitetsbedrägeri eller 
andra former av missbruk. Dessutom bör 
sådana regler och förfaranden beakta 
brottsbekämpande myndigheters 
berättigade intressen i fall där en för tidig 
redovisning kan riskera att i onödan 
hämma utredning av omständigheterna 
kring ett brott.

bör vederbörlig hänsyn tas till 
omständigheterna kring brottet, däribland 
om personuppgifterna var skyddade av 
lämpliga tekniska skyddsåtgärder som 
betydligt begränsar sannolikheten för 
identitetsbedrägeri eller andra former av 
missbruk. Dessutom bör sådana regler och 
förfaranden beakta brottsbekämpande 
myndigheters berättigade intressen i fall 
där en för tidig redovisning kan riskera att i 
onödan hämma utredning av 
omständigheterna kring ett brott.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av strykningen av artikel 32.5.

Ändringsförslag 20

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 vars 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.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslaget avseende artikel 35.1b.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
inom ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 
tillsynsmyndighet vara behörig att 
övervaka den registeransvariges eller 
registerförarens verksamheter i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
inom ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 
tillsynsmyndighet vara behörig att 
övervaka den registeransvariges eller 
registerförarens verksamheter i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att 
skapa rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen om att en tillsynsmyndighet ska vara ”en enda kontaktpunkt” leder inte i sig 
till ökad enhetlighet. En del ändringar har därför gjorts av relevanta artiklar för att överlåta 
ansvaret för enhetlighet på Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(105) För att denna förordning ska 
tillämpas enhetligt i hela unionen bör en 
mekanism för enhetlighet för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna själva och 
kommissionen skapas. Denna mekanism 
bör främst vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet avser att vidta en åtgärd 
gällande behandlingar som avser 
erbjudande av varor eller tjänster till 

(105) För att denna förordning ska 
tillämpas enhetligt i hela unionen bör en 
mekanism för enhetlighet för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna själva och 
kommissionen skapas. Denna mekanism 
bör främst vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet avser att vidta en åtgärd 
gällande behandlingar som avser 
erbjudande av varor eller tjänster till 



PE496.497v01-00 20/55 PA\913597SV.doc

SV

registrerade i flera medlemsstater, eller 
som avser övervakning av registrerade, 
eller som påtagligt kan påverka 
personuppgifternas fria flöde. Den bör 
också vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet eller kommissionen 
begär att ärendet bör hanteras inom ramen 
för mekanismen för enhetlighet.
Mekanismen bör inte påverka åtgärder som 
kommissionen kan komma att vidta när 
den utövar sina befogenheter enligt 
fördragen.

registrerade i flera medlemsstater, eller 
som avser övervakning av registrerade, 
eller som påtagligt kan påverka 
personuppgifternas fria flöde. Den bör 
också vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet eller kommissionen
begär att ärendet bör hanteras inom ramen 
för mekanismen för enhetlighet. De 
registrerade bör vidare ha rätt till 
enhetlighet, om de anser att en åtgärd av 
en medlemsstats dataskyddsmyndighet 
inte har uppfyllt detta villkor.
Mekanismen bör inte påverka åtgärder som 
kommissionen kan komma att vidta när 
den utövar sina befogenheter enligt 
fördragen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag handlar om införandet av en ny artikel 63a.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(111) Alla registrerade bör ha rätt klaga 
hos en tillsynsmyndighet i en medlemsstat 
och ha rätt till domstolsprövning om de 
anser att deras rättigheter enligt denna 
förordning har kränkts eller om 
tillsynsmyndigheten inte reagerar på ett 
klagomål eller inte agerar när så är 
nödvändigt för att skydda de registrerades 
rättigheter.

(111) Alla registrerade bör ha rätt klaga 
hos en tillsynsmyndighet i en medlemsstat 
och ha rätt till domstolsprövning om de 
anser att deras rättigheter enligt denna 
förordning har kränkts eller om 
tillsynsmyndigheten inte reagerar på ett 
klagomål eller inte agerar när så är 
nödvändigt för att skydda de registrerades 
rättigheter. Om den registrerade anser att 
kravet på enhetlighet inte är uppfyllt kan 
han eller hon inge ett klagomål till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
medborgarnas rättigheter bör ha rätt att 
klaga hos en tillsynsmyndighet eller på de 
registrerades vägnar utöva rätten till 
domstolsprövning, eller att oberoende av 
en registrerad persons klagomål själv klaga 
när de anser att ett personuppgiftsbrott har 
skett.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslaget avseende artikel 73.2.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) Varje fysisk eller juridisk person bör 
ha rätt till ett rättsmedel mot beslut rörande 
dem som meddelats av en 
tillsynsmyndighet. En eventuell talan mot 
en tillsynsmyndighet bör väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där 
tillsynsmyndigheten har sitt säte.

(113) Varje fysisk eller juridisk person bör 
ha rätt till ett rättsmedel mot beslut rörande 
dem som meddelats av en 
tillsynsmyndighet. En eventuell talan mot 
en tillsynsmyndighet bör väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där 
tillsynsmyndigheten har sitt säte, eller vid 
Europeiska dataskyddsstyrelsen om det 
handlar om brist på enhetlighet i 
tillämpningen av denna förordning i 
andra medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
deras rättigheter och intressen vad gäller 
personuppgifter på deras vägnar väcker 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
medborgarnas rättigheter och intressen på 
deras vägnar väcker talan mot den 
tillsynsmyndigheten vid behörig domstol i 
den andra medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är motiverat till följd av ändringsförslaget avseende artikel 73.2.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(120) För att förstärka och harmonisera de 
administrativa sanktioner som kan 
föranledas av överträdelser av denna 
förordning bör samtliga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att 
utfärda sanktioner för administrativa 
överträdelser. I denna förordning bör det 
anges vilka dessa överträdelser är och en 
övre gräns för de administrativa böter som 
i varje enskilt fall bör fastställas 
proportionellt i det enskilda fallet, med 
vederbörlig hänsyn bl.a. till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet.
Avvikelser i tillämpningen av de 

(120) För att förstärka och harmonisera de 
administrativa sanktioner som kan 
föranledas av överträdelser av denna 
förordning bör samtliga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att 
utfärda sanktioner för administrativa 
överträdelser. I denna förordning bör det
anges vilka dessa överträdelser är och en 
övre gräns för de administrativa böter som 
i varje enskilt fall bör fastställas 
proportionellt i det enskilda fallet, med 
vederbörlig hänsyn bl.a. till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet. För att 
stärka den inre marknaden bör de 
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administrativa sanktionerna kan också tas 
upp inom ramen för mekanismen för 
enhetlighet.

administrativa sanktionerna vara 
enhetliga i alla medlemsstater. Avvikelser 
i tillämpningen av de administrativa 
sanktionerna kan också tas upp inom 
ramen för mekanismen för enhetlighet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag föregriper kravet på enhetlighet för de administrativa sanktioner som 
föreskrivs i artiklarna 78 och 79.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 122

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(122) Behandling av personuppgifter som 
rör hälsa, som är en särskild kategori av 
uppgifter som förtjänar ett mer omfattande 
skydd, kan ofta motiveras med ett antal 
legitima skäl som gagnar de enskilda och 
samhället i stort, framför allt säkerställande 
av kontinuitet vid gränsöverskridande 
hälsovård. Denna förordning bör därför 
innehålla harmoniserade villkor för 
behandling av personuppgifter som rör 
hälsa, som omgärdas med särskilda och 
lämpliga skyddsåtgärder som skyddar 
enskildas grundläggande rättigheter och 
personuppgifter. Detta innefattar rätten för 
enskilda att få tillgång till sina 
personuppgifter som rör hälsa, exempelvis 
uppgifter i deras läkarjournaler med t.ex. 
diagnoser, undersökningsresultat, 
bedömningar av behandlande läkare och 
eventuella vårdbehandlingar eller 
interventioner som gjorts.

(122) Behandling av personuppgifter som 
rör hälsa, som är en särskild kategori av 
uppgifter som förtjänar ett mer omfattande 
skydd, kan ofta motiveras med ett antal 
legitima skäl som gagnar de enskilda och 
samhället i stort, framför allt säkerställande 
av kontinuitet vid gränsöverskridande 
hälsovård. Denna förordning bör därför 
innehålla harmoniserade villkor för 
behandling av personuppgifter som rör 
hälsa, som omgärdas med särskilda och 
lämpliga skyddsåtgärder som skyddar 
enskildas grundläggande rättigheter och 
personuppgifter. Detta innefattar rätten för 
enskilda att, direkt eller genom på förhand 
utsedda personer, få tillgång till sina 
personuppgifter som rör hälsa, exempelvis 
uppgifter i deras läkarjournaler med t.ex. 
diagnoser, undersökningsresultat, 
bedömningar av behandlande läkare och 
eventuella vårdbehandlingar eller 
interventioner som gjorts.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att patienters anhöriga ska få tillgång till 
information, i synnerhet om patienten på grund av sjukdomens allvar inte är förmögen att 
fatta några beslut eller att använda informationen.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 122a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(122a) Personer som yrkesmässigt 
behandlar personuppgifter om 
hälsotillstånd bör om möjligt få 
anonymiserade eller pseudonymiserade 
uppgifter, så att endast den allmänläkare 
eller specialistläkare som har begärt 
uppgiftsbehandlingen känner till den 
registrerades identitet.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa ytterligare ett verktyg för att skydda 
medborgare vars hälsoinformation kontrolleras eller behandlas yrkesmässigt av personer 
som inte behöver känna till den registrerades identitet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, eller

a) utbjudande av varor och tjänster till 
sådana registrerade i unionen, inbegripet 
tjänster som tillhandahålls enskilda utan 
kostnad, eller

Or. en
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Motivering

Detta tillägg bidrar till att förtydliga att det mål som eftersträvas inte är av betydelse för 
tillämpningen av denna förordning och att samma krav ska gälla för ideella och kostnadsfria 
tjänster som för övriga aktörer, förutsatt att omständigheterna är snarlika.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 
identifierbar, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
fysisk eller juridisk person, framför allt 
med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller online-
identifikatorer, eller till en eller fler 
faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 
identifierbar av den registeransvarige eller 
av någon annan fysisk eller juridisk person, 
framför allt med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet. För att fastställa om en person 
kan identifieras bör hänsyn tas till 
följande:
a) De metoder som den registeransvarige 
eller någon annan fysisk eller juridisk 
person som får tillgång till uppgifterna 
rimligen kan använda för att fastställa 
personens identitet.
b) De åtgärder som den registeransvarige 
eller registerföraren har vidtagit för att 
förhindra att informationen avslöjar en 
fysisk persons identitet.
En fysisk person är ”indirekt 
identifierbar” om de uppgifter som 
behandlas gör det möjligt för den 
registeransvarige att enbart särskilja en 
person från en annan och den 
registeransvarige inte kan fastställa 
personens identitet.

Or. en
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Motivering

Den definition som föreslås av kommissionen är alltför vid. Ytterligare specificering 
beträffande metoderna gör frågeställningen tydligare.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade.

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser en identifierbar registrerad person.

Or. en

Motivering

Med en snävare definition stärks rättssäkerheten och man undviker onödiga bördor på 
registeransvariga som inte är av direkt relevans för den registrerade.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 
eller en entydig affirmativ handling godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne.

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 
eller en entydig affirmativ handling godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne. Entydig affirmativ 
handling: varje otvetydig handling som är 
resultatet av ett val och som för att till 
fullo kunna verkställas förutsätter 
uppgiftsbehandling.

Or. en

Motivering

När behandling av personuppgifter är nödvändig för att tillhandahålla en vara eller en tjänst 
kan en begäran om en sådan vara eller tjänst betraktas som en uttrycklig viljeyttring.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: när 
det gäller den registeransvarige, den plats 
i unionen där denne är etablerad, där de 
huvudsakliga besluten om syftena, 
villkoren och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas; om inga beslut om 
syftena, villkoren och metoderna för 
behandlingen av personuppgifter fattas i 
unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs vid en 
registeransvarigs verksamhetsställe i 
unionen äger rum. När det gäller 
registerföraren avses med huvudsakligt 
verksamhetsställe den plats i unionen där 
vederbörande har sin centrala 
förvaltning.

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: den 
plats i unionen där den registeransvarige
eller registerföraren är etablerad, där de 
huvudsakliga besluten om syftena, 
villkoren och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas; om inga beslut om 
syftena, villkoren och metoderna för 
behandlingen av personuppgifter fattas i 
unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs vid en 
registeransvarigs eller en registerförares
verksamhetsställe i unionen äger rum.

Or. en

Motivering

Samma definition bör gälla såväl registerförare som registeransvariga, om den 
registeransvarige har direkta kontakter med den registrerade.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) barn: alla personer som är yngre än 
18 år.

(18) barn: alla personer som är yngre än 
14 år.

Or. en
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Motivering

Alla personer under 18 års ålder räknas redan som omyndiga. Eftersom yngre generationer 
är mer benägna att använda teknik bör en åtskillnad göras mellan barn och omyndiga, med 
tanke på att de sistnämnda, förutsatt att de blir tillräckligt informerade, ställs inför andra 
frågeställningar än de förstnämnda. Om man låtsas att omyndiga i de högre åldrarna inte 
använder internettjänster blir förordningen omöjlig att tillämpa, samtidigt som nationella 
lagar gäller beträffande omyndigas ansvar.

Ändringsförslag 36

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

Inga ytterligare förtydliganden är nödvändiga.

Ändringsförslag 37

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. Om 
samtycke fortfarande krävs för att 
genomföra ett avtal ska ett återkallande 
tolkas som att parten vill säga upp avtalet.
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Or. en

Motivering

Långsiktiga avtal (t.ex. livförsäkringar) kanske inte kan fullföljas om samtycket återkallas.
Denna mer utförliga förklaring krävs för att den registrerade ska inse konsekvenserna av sitt 
val.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registeransvarige ska underrätta 
varje mottagare till vilken uppgifterna har 
lämnats ut om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17, om inte detta visar 
sig vara omöjligt eller inbegripa en 
oproportionell ansträngning.

Eventuella rättelser eller raderingar som 
utförts i enlighet med artiklarna 16 och 17 
ska utvidgas till att gälla varje mottagare 
till vilken uppgifterna har lämnats ut utan 
den registrerades kontroll.

Or. en

Motivering

Försäljning av en databas till en tredje part befriar inte den registeransvarige från dennes 
skyldigheter. Om den registrerade i stället frivilligt eller avsiktligt har överfört en del 
information genom den registeransvarige har den sistnämnde inget vidare ansvar.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast när uppgifterna lämnas ut för första 

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast antingen när uppgifterna lämnas ut 
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gången. för första gången eller när de behandlas 
för första gången, beroende på vad som 
inträffar först.

Or. en

Motivering

Lämnandet av denna information är en ytterligare säkerhet för den registrerade. Uppgifter 
får därför varken behandlas eller lämnas ut förrän detta krav är uppfyllt.

Ändringsförslag 40

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.

b) Uppgifterna är avsedda endast för 
ändamålen i artikel 83, samlas inte in från 
den registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse härrör direkt från artikel 11.2 i direktiv 95/46/EG, men utan detta 
förtydligande skulle det ha uppstått ett kryphål i konsumentskyddet. Genom detta 
ändringsförslag uppnås överensstämmelse mellan de ursprungliga avsikterna och 
formuleringen.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 

utgår
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kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Inga ytterligare förtydliganden är nödvändiga.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras och 
tidpunkten för insamlandet av 
uppgifterna.

Or. en

Motivering

Detta bidrar till ökad tydlighet och hjälper den registrerade att kontrollera om samtycke 
verkligen har getts. Det gör det dessutom mindre betungande för den registeransvarige att 
bevisa omständigheterna kring samtycket.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den registeransvarige ska på begäran 
och utan kostnad inom rimlig tid även 
lämna bevis för att behandlingen är 
laglig.
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Or. en

Motivering

Om den registeransvarige lämnar beviset direkt till den registrerade bör antalet domstolsmål 
minska.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. en

Motivering

Detta tillägg tycks inte vara nödvändigt.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt att bli bortglömd och till radering Rätt till radering

Or. en

Motivering

Den rubrik som föreslås av kommissionen är vilseledande.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har överfört personuppgifterna 
eller offentliggjort dem utan tydliga 
instruktioner från den registrerades sida 
om att så ska ske ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder avseende uppgifter för 
vars offentliggörande den registeransvarige 
är ansvarig för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse gäller framför allt överföringen av uppgifter som är föremål för en 
begäran om radering. Det måste stå klart att om den registrerade offentliggjorde uppgifterna 
eller gav den registeransvarige instruktioner om att göra detta, eller gjorde det via den 
registeransvarige, är det i samtliga fall den registrerade som bär ansvaret. Den 
registeransvarige ansvarar däremot för att tillämpa denna bestämmelse även på uppgifter 
som har överförts eller lämnats ut till tredje part frivilligt och som inte har något samband 
med den registrerade.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår
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a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

Or. en

Motivering

Det tycks inte finnas något behov av sådana ytterligare förtydliganden.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Motivering

Så snart formatet är portabelt kan marknaden tillhandahålla det utan kommissionens 
ingripande.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De skyldigheter som följer av denna 
artikel är inte tillämpliga om de 
behandlade uppgifterna åtminstone delvis 
saknar betydelse för den registrerade.

Or. en

Motivering

En del uppgifter är när de väl har behandlats bara av intresse för den registeransvarige 
(t.ex. uppgifter som behandlas i samband med kreditprövning eller köphistorik som samlas in 
genom bonuskort av stora detaljhandelskedjor) och det kan skada dem om de lämnas ut till 
konkurrenter. Den registrerade har fortfarande rätt till tillgång, men inte portabilitet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1 
och 2, ska den registeransvarige inte längre 
använda eller på annat sätt behandla de 
berörda personuppgifterna.

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1 
och 2, ska den registeransvarige inte längre 
använda, lagra eller på annat sätt behandla 
de berörda personuppgifterna.

Or. en

Motivering

Att lagra uppgifter som inte kan behandlas är kostsamt för den registeransvarige och 
riskabelt för den registrerade om obehöriga får tillgång till databasen. Detta är bara ett 
förtydligande.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

utgår

Or. en

Motivering

Detta synsätt skiljer sig från en negativ syn på profilering, som kan vara mycket användbar 
inom marknadsföring, för finansiella tjänster och för kundanpassning av varor och tjänster.
Denna punkt måste strykas för att ändra synsättet och tillåta profilering, utom i fall där det 
kan få de konsekvenser som beskrivs längre fram.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av en åtgärd av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning är en 
åtgärd som har rättsliga följder för en 
person eller märkbart påverkar denna 
person, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
denna person eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
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pålitlighet eller beteende bara laglig om 
behandlingen

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artiklarna 7, 15 och 16.

Or. en

Motivering

Med ett ändrat synsätt tillåts profilering om den registrerade är medveten om den och kan få 
tillgång till de personuppgifter som används (artikel 15) och ändra dem om de är felaktiga 
(artikel 16).

Ändringsförslag 54

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
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Or. en

Motivering

Texten är redan tillräckligt tydlig och det verkar inte behövas något ytterligare förtydligande.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska 
dessutom säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda, såvida det inte 
är berättigat enligt artikel 6.

Or. en

Motivering

Denna artikel är starkt påverkad av Linqvist-målet. Det finns emellertid en del fall där 
tillgång till vissa uppgifter av ett obegränsat antal personer är berättigat enligt lagstiftningen 
(t.ex. födelsedatum för personer som kandiderar i val) eller av de tjänster som tillhandahålls 
(t.ex. sociala nätverk). Beroende på det enskilda fallet kan mängden tillgängliga uppgifter 
vara större eller mindre.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
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tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan. Om ett 
sådant fastställande saknas eller inte är 
tillräckligt tydligt kan den registrerade 
utöva sina rättigheter i förhållande till 
samtliga registeransvariga och dessa ska 
vara lika ansvariga.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger den registrerade ett starkare skydd i just detta fall.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda
eller

utgår

Or. en

Motivering

Ett företag som fungerar som registeransvarig för europeiska registrerades personuppgifter 
måste vara direkt ansvarigt i förhållande till den europeiska myndigheten. I detta 
sammanhang spelar det ingen roll om det handlar om ett mikroföretag eller ett litet eller 
medelstort företag.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa förtydliganden är inte nödvändiga. Koncernintern överföring beaktas redan i en annan 
del av detta förslag.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten och, i elektronisk 
form, för den registrerade.

Or. en

Motivering

Den registrerade och tillsynsmyndigheten ska få tillgång till policyn för integritetsskydd.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b
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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

Den registeransvariges storlek har ingen betydelse när det gäller uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den dokumentation som avses i 
punkt 1, för att ta hänsyn särskilt till de 
områden som den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ansvarar för.

utgår

Or. en

Motivering

Något sådant ytterligare förtydligande är inte nödvändigt.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 24 

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
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timmar efter att ha fått vetskap om det,
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 24 
timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Efter ett uppgiftsbrott bör prioriteringen vara att vidta lämpliga åtgärder som syftar till att 
begränsa skadorna. En uttrycklig tidsfrist flyttar prioriteringen till anmälan.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel.
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel
och av artikel 30. Dokumentationen ska 
endast innehålla den information som 
behövs för detta ändamål.

Or. en

Motivering

Den registeransvarige måste bevisa att han har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika 
uppgiftsbrott, förutom att visa att han har hanterat de brott som förekommit på rätt sätt.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 
2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

utgår

Or. en

Motivering

Sådana ytterligare förtydliganden är inte nödvändiga.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige, efter
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet, eller om den registrerades 
ingripande på ett avgörande sätt kan 
minska de eventuella negativa effekterna 
av personuppgiftsbrottet, ska den 
registeransvarige, tillsammans med övriga 
brådskande åtgärder och före den 
anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål, informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

Or. en

Motivering

Det finns fall där den registrerades samarbete är avgörande för att minska uppgiftsbrottets 
negativa effekter. Om ett kreditkortsnummer stjäls är det t.ex. bara den registrerade som har 
rätt att skilja mellan betalningar som är korrekta och betalningar som är felaktiga. Den 
registrerades samverkan är därför ännu viktigare än anmälan till myndigheten. Att lägga till 
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sådana fall och ge dem prioritet blir därför mycket viktigt.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera villkoren och 
kraven när det gäller de omständigheter 
under vilka ett personuppgiftsbrott 
sannolikt har en negativ inverkan på de 
personuppgifter som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

Dataskyddsmyndigheten har all nödvändig information i konsekvensanalysen för att bedöma 
om konsekvenserna av ett uppgiftsbrott kan få negativa effekter på den registrerades 
personuppgifter eller integritet.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den registeransvariges eller registerförarens storlek ska inte påverka skyddet av den 
registrerades personuppgifter.
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Ändringsförslag 68

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.

utgår

Or. en

Motivering

Efter strykningen av punkt 1 b hänger denna punkt inte längre ihop.

Ändringsförslag 69

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

Sådana ytterligare förtydliganden är inte nödvändiga.
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för uppgiftsskyddsombudets 
arbetsuppgifter, certifiering, ställning, 
befogenheter och resurser i enlighet med 
punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

Sådana ytterligare förtydliganden är inte nödvändiga.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter 
inklusive tillgång till effektiv administrativ 
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
rättsprejudikat eller faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

Or. en
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Motivering

I vissa länder är domstolarnas prejudicerande domar av stor betydelse (t.ex. i länder med 
sedvanerätt).

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning över de tredjeländer och 
de territorier och behandlande sektorer i ett 
givet tredjeland samt de internationella 
organisationer där den har beslutat att en 
adekvat skyddsnivå inte kan garanteras.

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning och på sin webbplats
över de tredjeländer och de territorier och 
behandlande sektorer i ett givet tredjeland 
samt de internationella organisationer där 
den har beslutat att en adekvat skyddsnivå 
inte kan garanteras.

Or. en

Motivering

Webbplatsen gör den lättare att uppdatera och i många fall hitta.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Det är inte förnuftigt att lägga för många av dessa uppgifter på kommissionen om de kan 
fullgöras på ett effektivare sätt av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 63a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a
Överklagandeförfarande

Utan att det påverkar behörigheten hos 
medlemsstaternas och unionens 
rättssystem kan Europeiska 
dataskyddsstyrelsen utfärda bindande 
yttranden om
a) den registrerade eller den 
registeransvarige överklagar på grund av 
att tillämpningen av förordningen inte är 
enhetlig mellan medlemsstaterna, och
b) mekanismen för enhetlighet som 
beskrivs i artiklarna 58–63 inte har 
lyckats säkra att en enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ledamöter har enats om en åtgärd.
Innan ett sådant yttrande utfärdas ska 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ta hänsyn 
till all information som den behöriga 
dataskyddsmyndigheten besitter, 
inbegripet de berörda parternas 
synpunkter.

Or. en

Motivering

Trots behörigheten för dataskyddsmyndigheten i det land där det huvudsakliga 
verksamhetsstället är beläget behövs det en ytterligare åtgärd för att säkra enhetlighet på 
hela den inre marknaden för det sällsynta fall att en åtgärd är så kontroversiell att 
enhetlighetsmekanismen inte lyckas säkra ett brett samförstånd.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) yttra sig över utkast till åtgärder som 
läggs fram av tillsynsmyndigheterna inom 
den mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57,

d) yttra sig över utkast till åtgärder som 
läggs fram av tillsynsmyndigheterna inom 
den mekanism för enhetlighet som avses i 
artiklarna 57 och 63a,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med nya artikel 63a.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda 
registrerades rättigheter och intressen när 
det gäller skyddet av deras 
personuppgifter och som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, ska ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat för en eller flera registrerades 
räkning, om den anser att de rättigheter 
som tillkommer en registrerad enligt denna 
förordning har åsidosatts som en följd av 
behandling av vederbörandes 
personuppgifter.

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda 
medborgares rättigheter och intressen ska 
ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag är alltför snävt. En ökning av antalet registrerade som får lämna in 
klagomål är en garanti för registrerades rättigheter.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till ett rättsmedel mot beslut som en 
tillsynsmyndighet har fattat med avseende 
på vederbörande.

1. Utan att det påverkar förfarandet i 
artikel 63a ska varje fysisk eller juridisk 
person ha rätt till ett rättsmedel mot beslut 
som en tillsynsmyndighet har fattat med 
avseende på vederbörande.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med nya artikel 63a.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas, inbegripet i 
situationer där den registeransvarige inte 
följt kravet att utse en företrädare.
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas, inbegripet i 
situationer där den registeransvarige inte 
följt kravet att utse en företrädare.
Påföljderna ska vara effektiva, 
konsekventa, proportionella och 
avskräckande.

Or. en

Motivering

Påföljderna måste tillämpas på ett konsekvent sätt i hela Europeiska unionen.
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Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, konsekvent, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

Or. en

Motivering

Administrativa sanktioner måste tillämpas på ett konsekvent sätt i hela Europeiska unionen.

Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning och i enlighet med artikel 9.2 h 
ska behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd ske på grundval 
av unionslagstiftning eller 
medlemsstaternas nationella lagstiftning, 
vilken ska föreskriva lämpliga och 
konkreta åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen och vara 
nödvändig med hänsyn till

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning och i enlighet med artikel 9.2 h 
ska behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd ske på grundval 
av unionslagstiftning eller 
medlemsstaternas nationella lagstiftning, 
vilken ska föreskriva lämpliga, 
konsekventa och konkreta åtgärder för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen och vara nödvändig med hänsyn 
till

Or. en
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Motivering

Tillägget av kravet på konsekvens begränsar friheten för medlemsstaternas lagstiftning av 
hänsyn till målet med den inre marknaden.

Ändringsförslag 81
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.

utgår

Or. en

Motivering

Sådana ytterligare förtydliganden är inte nödvändiga.

Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en



PA\913597SV.doc 53/55 PE496.497v01-00

SV

Motivering

Sådana ytterligare förtydliganden är inte nödvändiga.

Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka bestämmelser den har 
antagit i enlighet med bestämmelserna i 
punkt 1 för att kommissionen ska kunna 
kontrollera konsekvensen i förhållande 
till övriga medlemsstaters bestämmelser,
och dessutom utan dröjsmål anmäla 
framtida ändringslagstiftning eller 
ändringar som rör dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

Den inre marknaden kräver en konsekvent tillämpning av denna förordning.

Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. De befogenheter att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8.3, 9.3, 12.5, 
20.5, 23.3, 30.3, 33.6, 34.8, 39.2, 43.3, 
44.7, 79.7 och 82.3 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med dagen för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att matcha de ändringsförslag som innebär att dessa befogenheter slopas.
Där den berörda punkten hade rättats upptäcktes ett tryckfel.

Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla.
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 8.3, 9.3, 12.5, 20.5, 23.3, 30.3, 
33.6, 34.8, 39.2, 43.3, 44.7, 79.7 och 82.3 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar de ändringsförslag som innebär att denna befogenhet 
slopas. Där den artikel som avses hade ändrats upptäcktes ett tryckfel.

Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5,
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.3, 9.3, 12.5, 20.5, 23.3, 30.3, 
33.6, 34.8, 39.2, 43.3, 44.7, 79.7 och 82.3 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
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rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att de ändringsförslag genom vilka den befogenhet 
som avses i början av denna artikel slopas ska få verkan.


