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Ändringsförslag 165
Paul Rübig

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

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)

om skydd för enskilda och juridiska
personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (allmän 
uppgiftsskyddsförordning)

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. de

Ändringsförslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 7 och 8,

Or. en
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Ändringsförslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av den europeiska 
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna, särskilt artikel 8,

Or. en

Ändringsförslag 168
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Skyddet av fysiska personer vid 
behandling av personuppgifter är en 
grundläggande rättighet. Artiklarna 8.1 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
artikel 16.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat
EUF-fördraget) garanterar var och en rätten 
till skydd av de personuppgifter som rör 
honom eller henne.

(1) Skyddet av fysiska eller juridiska
personer vid behandling av personuppgifter 
är en grundläggande rättighet.
Artiklarna 8.1 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
och artikel 16.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat EUF-fördraget) garanterar var och en 
rätten till skydd av de personuppgifter som 
rör honom eller henne.

Or. de

Ändringsförslag 169
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avsikten med att behandla (2) Avsikten med att behandla 
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personuppgifter är att betjäna människor. 
Principerna och reglerna för skyddet av 
enskilda personer vid behandling av deras 
personuppgifter bör, oavsett 
medborgarskap eller hemvist, respektera 
deras grundläggande rättigheter och 
friheter, främst deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Behandlingen av 
personuppgifter bör bidra till att skapa ett 
område av frihet, säkerhet och rättvisa och 
en ekonomisk union, till ekonomiska och 
sociala framsteg, till förstärkning och 
konvergens av ekonomierna inom den inre 
marknaden samt till enskilda människors 
välbefinnande.

personuppgifter är att betjäna människor. 
Principerna och reglerna för skyddet av 
enskilda och juridiska personer vid 
behandling av deras personuppgifter bör, 
oavsett medborgarskap eller hemvist, 
respektera deras grundläggande rättigheter 
och friheter, främst deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Behandlingen av 
personuppgifter bör bidra till att skapa ett 
område av frihet, säkerhet och rättvisa och 
en ekonomisk union, till ekonomiska och 
sociala framsteg, till förstärkning och 
konvergens av ekonomierna inom den inre 
marknaden samt till enskilda människors 
välbefinnande.

Or. de

Ändringsförslag 170
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Skyddet för den enskildes integritet 
måste vara en utgångspunkt för hur 
personuppgifter i offentliga register 
hanteras.

Or. sv

Ändringsförslag 171
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De principer om fri tillgång till 
information som präglar medlemsstaterna 
genom deras konstitutionella traditioner 



PE502.053v01-00 6/138 AM\922340SV.doc

SV

ska inte urholkas samtidigt som yttrande-
och tryckfrihet såsom den kommer till 
uttryck i medlemsstaternas grundlagar 
ska värnas

Or. sv

Ändringsförslag 172
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den snabba tekniska utvecklingen och 
globaliseringen har ställt oss inför nya 
utmaningar vad gäller skyddet av 
personuppgifter. Omfattningen på 
datadelning och insamling av uppgifter har 
ökat spektakulärt. Tekniken gör det möjligt 
för både företag och myndigheter att i sitt 
arbete använda sig av personuppgifter i en 
helt ny omfattning. Allt fler privatpersoner 
behandlar sina personliga uppgifter på ett 
sätt som gör att de blir tillgängliga för var 
och en, oberoende av plats i världen. 
Tekniken har omvandlat både ekonomin 
och det sociala livet, vilket gör det 
nödvändigt att ytterligare underlätta det 
fria flödet av uppgifter inom unionen samt 
överföringar till tredjeländer och 
internationella organisationer, parallellt 
med att en hög skyddsnivå säkerställs för 
personuppgifter.

(5) Den snabba tekniska utvecklingen och 
globaliseringen har ställt oss inför nya 
utmaningar vad gäller skyddet av 
personuppgifter. Omfattningen på 
datadelning och insamling av uppgifter har 
ökat spektakulärt. Tekniken gör det möjligt 
för både företag och myndigheter att i sitt 
arbete använda sig av personuppgifter i en 
helt ny omfattning. Allt fler privatpersoner 
behandlar sina personliga uppgifter på ett 
sätt som gör att de blir tillgängliga för var 
och en, oberoende av plats i världen. 
Tekniken har omvandlat både ekonomin 
och det sociala livet, vilket kräver 
juridiska skyddsmekanismer som kommer 
att underlätta det fria flödet av uppgifter 
inom unionen samt överföringar till 
tredjeländer och internationella 
organisationer, parallellt med att en hög 
skyddsnivå säkerställs för personuppgifter.

Or. en

Motivering

Förordningen har två syften: att skydda personuppgifter och möjliggöra ett fritt flöde av dem 
inom unionen. Det första syftet bör betonas mer eftersom det är en grundläggande rättighet.
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Ändringsförslag 173
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Bland annat molntekniker har 
potential att omvandla den europeiska 
ekonomin, förutsatt att tillräckliga 
åtgärder vidtas för datasäkerhet och 
uppgiftsskydd. För att garantera den 
högsta nivån av säkerhet för 
personuppgifter är det viktigt att förstå de 
registeransvarigas och registerförarnas 
rättigheter och skyldigheter i 
förordningen. 

Or. en

Ändringsförslag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Målen och principerna för 
direktiv 95/46/EG fungerar ännu på ett 
tillfredsställande sätt, men detta har inte 
kunnat förhindra bristande enhetlighet i 
genomförandet av uppgiftsskyddet i olika 
delar av unionen, rättsosäkerhet och 
allmänt spridda uppfattningar om att 
betydande risker kvarstår, särskilt vid 
användning av internet. Skillnader i 
skyddet av enskildas rättigheter och 
friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av 
personuppgifter i olika medlemsstater kan 
förhindra det fria flödet av personuppgifter 
över hela unionen. Dessa skillnader kan 
därför utgöra ett hinder för att bedriva 
ekonomisk verksamhet över hela unionen, 

(7) Målen och principerna för 
direktiv 95/46/EG fungerar ännu på ett 
tillfredsställande sätt, men detta har inte 
kunnat förhindra bristande enhetlighet i 
genomförandet av uppgiftsskyddet i olika 
delar av unionen, rättsosäkerhet och 
allmänt spridda uppfattningar om att 
betydande risker kvarstår, särskilt vid 
användning av internet. Skillnader i 
skyddet av enskildas rättigheter och 
friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av 
personuppgifter i olika medlemsstater kan 
förhindra det fria flödet av personuppgifter 
över hela unionen och ge upphov till 
rättsosäkerhet om respekten för den 
grundläggande rätten till personlig 
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de kan snedvrida konkurrensen och hindra 
myndigheterna att fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt unionslagstiftningen. De 
varierande skyddsnivåerna beror på 
skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

integritet och skydd av personuppgifter. 
Dessa skillnader kan därför utgöra ett 
hinder för att bedriva ekonomisk 
verksamhet över hela unionen, de kan 
snedvrida konkurrensen och hindra 
myndigheterna att fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt unionslagstiftningen. De 
varierande skyddsnivåerna beror på 
skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Skillnader i skyddet av enskildas rättigheter och friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av personuppgifter i olika medlemsstater kan förhindra det 
fria flödet av personuppgifter över hela unionen och ge upphov till rättsosäkerhet om 
respekten för den grundläggande rätten till personlig integritet och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 175
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Målen och principerna för 
direktiv 95/46/EG fungerar ännu på ett 
tillfredsställande sätt, men detta har inte
kunnat förhindra bristande enhetlighet i 
genomförandet av uppgiftsskyddet i olika 
delar av unionen, rättsosäkerhet och 
allmänt spridda uppfattningar om att 
betydande risker kvarstår, särskilt vid 
användning av internet. Skillnader i 
skyddet av enskildas rättigheter och 
friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av 
personuppgifter i olika medlemsstater kan 
förhindra det fria flödet av personuppgifter 
över hela unionen. Dessa skillnader kan 
därför utgöra ett hinder för att bedriva 
ekonomisk verksamhet över hela unionen, 
de kan snedvrida konkurrensen och hindra 

(7) Målen och principerna för 
direktiv 95/46/EG fungerar ännu på ett 
tillfredsställande sätt, men detta har inte 
kunnat förhindra bristande enhetlighet i 
genomförandet av uppgiftsskyddet i olika 
delar av unionen, rättsosäkerhet och 
allmänt spridda uppfattningar om att 
betydande risker kvarstår, särskilt vid 
användning av internet. Skillnader i 
skyddet av enskildas rättigheter och 
friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av 
personuppgifter i olika medlemsstater kan 
förhindra det fria flödet av personuppgifter 
över hela unionen och oundvikligen leda 
till kränkningar av den grundläggande 
rätten till personlig integritet och skydd av 
personuppgifter. Dessa skillnader kan 
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myndigheterna att fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt unionslagstiftningen. De 
varierande skyddsnivåerna beror på 
skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

därför utgöra ett hinder för att bedriva 
ekonomisk verksamhet över hela unionen, 
de kan snedvrida konkurrensen och hindra 
myndigheterna att fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt unionslagstiftningen. De 
varierande skyddsnivåerna beror på 
skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Inkonsekvent tillämpning av lagstiftningen om uppgiftsskydd leder oundvikligen till 
begränsningar av medborgarnas grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 176
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra en enhetlig och hög 
skyddsnivå för enskilda och för att 
undanröja hindren för flödena av 
personuppgifter bör nivån på skyddet av 
enskildas fri- och rättigheter vid 
behandling av personuppgifter vara 
likvärdig i alla medlemsstater. En enhetlig 
och likartad tillämpning av 
bestämmelserna om skydd av fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter vid behandling av 
personuppgifter bör garanteras i hela 
unionen.

(8) För att säkra en enhetlig och hög 
skyddsnivå för enskilda och för att 
undanröja hindren för flödena av 
personuppgifter bör nivån på skyddet av 
enskildas fri- och rättigheter vid 
behandling av personuppgifter vara 
likvärdig i alla medlemsstater och om 
möjligt identisk. En enhetlig och likartad 
tillämpning av bestämmelserna om skydd 
av fysiska personers grundläggande fri-
och rättigheter vid behandling av 
personuppgifter bör garanteras i hela 
unionen.

Or. en
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Motivering

Bestämmelserna om behandling av uppgifter är redan teoretiskt ”likvärdiga” i alla 
medlemsstater. Misslyckandet för detta tillvägagångssätt är anledningen till att förslaget 
avser en förordning. Skälet bör spegla denna tankegång på ett adekvat sätt.

Ändringsförslag 177
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra en enhetlig och hög 
skyddsnivå för enskilda och för att 
undanröja hindren för flödena av 
personuppgifter bör nivån på skyddet av 
enskildas fri- och rättigheter vid 
behandling av personuppgifter vara 
likvärdig i alla medlemsstater. En enhetlig 
och likartad tillämpning av 
bestämmelserna om skydd av fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter vid behandling av 
personuppgifter bör garanteras i hela 
unionen.

(8) För att säkra en enhetlig och hög 
skyddsnivå för enskilda och för att 
undanröja hindren för flödena av 
personuppgifter bör nivån på skyddet av 
enskildas fri- och rättigheter vid 
behandling av personuppgifter vara 
likvärdig i alla medlemsstater. En enhetlig 
och likartad tillämpning av 
bestämmelserna om skydd av fysiska och 
juridiska personers grundläggande fri- och 
rättigheter vid behandling av 
personuppgifter bör garanteras i hela 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 178
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ett effektivt skydd av personuppgifter 
över hela unionen förutsätter att de 
registrerades rättigheter förstärks och 
specificeras och att de registeransvarigas 
och registerförarnas skyldigheter vid 
behandling av personuppgifter klargörs, 

(9) Ett effektivt skydd av personuppgifter 
över hela unionen förutsätter att de 
registrerades rättigheter förstärks och 
specificeras och att de registeransvarigas 
och registerförarnas skyldigheter vid 
behandling av personuppgifter klargörs, 
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men också att det finns likvärdiga 
befogenheter för övervakning och ser till 
att reglerna för skyddet av personuppgifter 
efterlevs och att påföljderna är likvärdiga i 
medlemsstaterna.

men också att det finns likvärdiga 
befogenheter för övervakning samt teknisk
och operativ kapacitet för att se till att 
reglerna för skyddet av personuppgifter 
efterlevs och att påföljderna är likvärdiga i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Starka, oberoende tillsynsmyndigheter är ett av de nödvändiga villkoren för ett effektivt 
uppgiftsskydd. De bör vara fria från påverkan utifrån, vilket har bekräftats av EU-domstolen 
(i målen C-518/07 och C-614/10), och ha de nödvändiga resurserna – ekonomiska och 
personella – för att garantera att lagstiftningen om skydd av personuppgifter efterlevs. Syftet 
med dessa ändringar är att ge tillsynsmyndigheterna det oberoende och de resurser som de 
behöver för att effektivt värna den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 179
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I artikel 16.2 i EUF-fördraget 
bemyndigas Europaparlamentet och rådet 
att fastställa regler om skydd av enskilda 
vid behandling av personuppgifter och 
regler som rör personuppgifters fria 
rörlighet.

(10) I artikel 16.2 i EUF-fördraget 
bemyndigas Europaparlamentet och rådet 
att fastställa regler om skydd av enskilda 
vid behandling av personuppgifter hos 
unionens institutioner, organ och byråer 
och i medlemsstaterna, när dessa utövar 
verksamhet som omfattas av 
unionsrättens tillämpningsområde, och 
regler som rör personuppgifters fria 
rörlighet.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag. Dessutom uppmanas unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov. 
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av 
den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag när det bevisligen är nödvändigt 
och utan att undergräva vare sig rätten till 
skydd av personuppgifter eller 
principerna för den inre marknaden. 
Dessutom uppmanas unionens institutioner 
och organ samt medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov. 
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av 
den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

Or. en

Motivering

Undantagen för mikroföretag och för små och medelstora företag bör endast göras när det är 
nödvändigt. De bör också genomföras på ett sätt som inte undergräver förutsebarheten och 
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rättssäkerheten för vare sig medborgarna eller den inre marknaden för företag.

Ändringsförslag 181
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag. Dessutom uppmanas unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov. 
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av 
den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag. Dessutom uppmanas unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov och 
att beakta principen om att tänka 
småskaligt först, för ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens intressen från allra 
första början i beslutsfattandet. Begreppet
”mikroföretag samt små och medelstora 
företag” bör bygga på kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av 
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den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 182
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag. Dessutom uppmanas unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov. 
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av 

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag. Dessutom uppmanas unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov, i 
samråd med de berörda aktörerna. 
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens 
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den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

rekommendation 2003/361/EG av 
den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

Or. fr

Motivering

Tillämpningen av undantag medför en risk för minskad insyn som bör undvikas genom att 
undantagen utformas i nära samarbete med dem de berör.

Ändringsförslag 183
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det skydd som ska tillhandahållas 
enligt denna förordning gäller för fysiska 
personer, oavsett medborgarskap eller 
hemvist, vid behandling av 
personuppgifter. När det gäller behandling 
av uppgifter rörande juridiska personer, 
exempelvis uppgifter om namn och typ av 
juridisk person samt kontaktuppgifter, bör 
denna förordning inte kunna tillämpas. Det 
gäller särskilt i fråga om företag som 
bildats som juridiska personer. Detta bör 
också gälla när namnet på den juridiska 
personen innehåller namnet på en eller 
flera fysiska personer.

(12) Det skydd som ska tillhandahållas 
enligt denna förordning gäller för fysiska 
personer, oavsett medborgarskap eller 
hemvist, vid behandling av 
personuppgifter. När det gäller behandling 
av uppgifter rörande juridiska personer, 
exempelvis uppgifter om namn och typ av 
juridisk person samt kontaktuppgifter, bör 
denna förordning också kunna tillämpas. 
Det gäller särskilt i fråga om företag som 
bildats som juridiska personer.

Or. de

Ändringsförslag 184
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 13
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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 och juridiska 
personer 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.

Or. de

Ändringsförslag 185
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 
av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen, och den tar heller 
inte upp behandling av personuppgifter 
som sker i EU:s institutioner, organ och 
byråer, som omfattas av förordning (EG) 
nr 45/2001, och inte heller 
medlemsstaternas behandling av 
personuppgifter när de agerar inom 
ramen för unionen gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitik.

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 
av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Den argumentering som kommissionen åberopar när den föreslår en förordning – dvs. 
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behovet av en konsekvent strategi för att skydda den grundläggande rätten till personlig 
integritet – motsägs av den mycket omfattande uppsättningen av undantag. Dessa undantag 
måste därför i konsekvensens namn utgå. Se även de föreslagna ändringarna till artikel 2.

Ändringsförslag 186
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Skyddet av enskilda personer när det 
gäller behöriga myndigheters behandling 
av personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt fri 
rörlighet för sådana uppgifter, säkerställs 
på unionsnivå av ett särskilt 
rättsinstrument. Av denna anledning bör 
denna förordning inte vara tillämplig på 
behandling som sker för dessa ändamål. 
Uppgifter som av myndigheter behandlats 
enligt denna förordning för att användas i 
syfte att förebygga, utreda, avslöja eller 
lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder bör dock regleras genom ett mer 
specifikt rättsligt instrument på unionsnivå
(direktiv XX/YYY).

(16) Skyddet av enskilda personer när det 
gäller behöriga offentliga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter, säkerställs på unionsnivå av ett 
särskilt rättsinstrument. Av denna 
anledning bör denna förordning inte vara 
tillämplig på behandling som sker för dessa 
ändamål. Uppgifter som av myndigheter 
behandlats enligt denna förordning för att 
användas i syfte att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder bör dock regleras 
genom ett mer specifikt rättsligt instrument 
på unionsnivå (direktiv XX/YYY).

Or. en

Motivering

Förtydligande i överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 2.

Ändringsförslag 187
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör inte påverka (17) Ansvarsbegränsningarna i 
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tillämpningen av direktiv 2000/31/EG, 
särskilt bestämmelserna om 
tjänstelevererande mellanhänders ansvar i 
artiklarna 12–15 i det direktivet.

direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel är övergripande och gäller för alla 
relevanta verksamheter som bedrivs av 
alla tjänsteleverantörer i 
informationssamhället. I förordningen 
fastställs bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, medan det i direktivet om 
elektronisk handel fastställs villkor för 
när en leverantör av 
informationssamhällets tjänster är 
ansvarsskyldig för tredje parts
överträdelser av lagen. För 
EU-medborgarnas och de europeiska 
företagens rättssäkerhet behöver de båda 
instrumentens tydliga och skilda syften 
konsekvent respekteras. Denna förordning 
bör inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2000/31/EG, särskilt 
bestämmelserna om tjänstelevererande 
mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i 
det direktivet.

Or. en

Motivering

För EU-medborgarnas och de europeiska företagens rättssäkerhet bör åtskillnaden mellan 
syftena med denna förordning och direktiv 2000/31/EG göras så tydlig som möjligt.

Ändringsförslag 188
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att avgöra huruvida en viss 
behandling kan anses ”övervaka beteendet” 
hos registrerade, bör det utrönas om 
enskilda personer spåras på internet med 
hjälp av uppgiftsbehandlingsteknik som 
består i att en ”profil” appliceras på en 
enskild person, främst i syfte att fatta 
beslut rörande honom eller henne eller för 
att analysera eller förutsäga hans eller 

(21) För att avgöra huruvida en viss 
behandling kan anses ”övervaka beteendet” 
hos registrerade, bör det utrönas om 
enskilda personer spåras med avsikt att 
använda, eller för möjligheten att senare 
använda, uppgiftsbehandlingsteknik som 
består i att en ”profil” appliceras på en 
enskild person, främst i syfte att fatta 
beslut rörande honom eller henne eller för 
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hennes personliga preferenser, beteende 
och attityder.

att analysera eller förutsäga hans eller 
hennes personliga preferenser, beteende 
och attityder.

Or. en

Motivering

Spårning behöver inte nödvändigtvis ske på internet (kunder i ett köpcentrum kan t.ex. spåras 
genom smart interntelevision eller via RFID-taggar). Strykningen av orden ”på internet” 
säkerställer således teknikneutralitet. Insamling av uppgifter och användning av dem för 
profilering sker inte nödvändigtvis samtidigt. Uppgifter kan först samlas in för ett ändamål 
och därefter användas för profilering.

Ändringsförslag 189
Amelia Andersdotter

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, 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 med fullt beaktande av den 
senaste tekniken och de tekniska 
trenderna.

Or. en

Motivering

”Registrerad” är inte för snävt definierat. Förordningen ska självklart tillämpas på uppgifter 
som enbart gör det möjligt att särskilja och det bör klargöras att nätidentifierare i de flesta 
fall bör betraktas som personuppgifter. Eftersom tekniken ständigt utvecklas kommer 
anonymiseringsangreppen att bli alltmer sofistikerade. Det är viktigt för framtidssäkringen 
att ha breda definitioner av ”personuppgifter” och ”registrerad”. 
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Ändringsförslag 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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
enbart specifik information som rör en 
identifierad eller identifierbar person. För 
att avgöra om en person är identifierbar bör 
man uppmärksamma i) enbart sådana
hjälpmedel som, antingen av den 
registeransvarige eller av någon annan
fysisk eller juridisk person, rimligen kan 
komma att använda för att identifiera 
vederbörande, och ii) den rimliga 
sannolikheten för att en person 
identifieras. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar från uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I förordningen erkänns att 
pseudonymisering är till fördel för alla 
registrerade eftersom personuppgifterna 
per definition ändras så att de inte i sig 
själva kan hänföras till en registrerad 
utan användning av ytterligare uppgifter. 
De registeransvariga bör därför 
uppmuntras att ha som praxis att 
pseudonymisera uppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 192
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor. 
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av 
servrarna kan användas för att skapa 
profiler för enskilda personer och 
identifiera dem. Således utgör inte alltid 
identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare 
eller andra särskilda uppgifter i sig 
nödvändigtvis personuppgifter.

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till en eller flera
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser, kakor eller
andra unika identifierare. Eftersom dessa 
identifierare kan efterlämna spår och kan 
användas till att särskilja fysiska personer, 
bör denna förordning vara tillämplig på 
behandling som inbegriper sådana 
uppgifter såvida inte identifierarna 
bevisligen inte är relaterade till fysiska 
personer, exempelvis ip-adresser för 
webbservrar, och således inte kan anses 
vara personuppgifter enligt definitionen i 
artikel 4.2.

Or. en

Motivering

För att garantera ett gott skydd är det viktigt att begreppen personuppgifter och registrerad 
inte definieras för snävt. Nätidentifierare bör i de flesta fall betraktas som personuppgifter. I 
sitt förslag begränsar kommissionen tillämpligheten av uppgiftsskyddsprinciperna betydligt 
för sådana nätidentifierare. I ändringsförslaget görs det klart att sådana identifierare bör 
betraktas som personuppgifter, utom om de bevisligen inte är det.

Ändringsförslag 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor. 
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av servrarna 
kan användas för att skapa profiler för 
enskilda personer och identifiera dem. 
Således utgör inte alltid 
identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter i sig
nödvändigtvis personuppgifter.

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor. 
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av servrarna 
kan användas för att skapa profiler för 
enskilda personer och identifiera dem. 
Således utgör inte alltid 
identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter nödvändigtvis 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 194
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor. 
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av servrarna 
kan användas för att skapa profiler för 
enskilda personer och identifiera dem. 
Således utgör inte alltid
identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter i sig 
nödvändigtvis personuppgifter.

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor. 
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av servrarna 
kan användas för att skapa profiler för 
enskilda personer och identifiera dem. 
Således kan identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter i sig inte
nödvändigtvis anses utgöra
personuppgifter endast om den 
information som bearbetas inte kan 
användas till att särskilja personen.
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Or. en

Motivering

Så snart som uppgifterna gör det möjligt för den registeransvarige att identifiera en person, 
bör uppgifterna anses utgöra personuppgifter.

Ändringsförslag 195
Amelia Andersdotter

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 
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.

(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 
registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter.
Välinformerat samtycke bör så långt 
möjligt underlättas genom 
användarvänlig information om vilka 
slags behandlingar som ska utföras.
Tystnad, enbart användning av en tjänst
eller inaktivitet, t.ex. att inte avmarkera 
förmarkerade kryssrutor, 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
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Motivering

Välinformerat samtycke är beroende av att den registrerade har obehindrad tillgång till 
information i ett användarvänligt format. Dessutom behöver principen stärkas om att 
inaktivitet, t.ex. att inte ta bort förvalda kryssrutor, inte får föranleda ett förmodat samtycke. 

Ändringsförslag 196
Paul Rübig

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 
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.

(25) Samtycke bör lämnas med lämplig 
metod som möjliggör en frivillig, särskild 
och informerad viljeyttring från de 
registrerades sida, antingen genom ett 
uttalande eller genom en annan 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, t.ex. genom lämpliga 
inställningar i en webbläsare, som i 
sammanhanget tydligt visar att de 
registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter.
Även tystnad eller inaktivitet kan utgöra 
ett giltigt samtycke, om en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd har visat att uttryckligt 
samtycke inte anses nödvändigt. 
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. de

Motivering

Ju mindre allvarliga konsekvenser behandlingen av personuppgifter får, desto lägre bör 
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kraven för informerat samtycke vara. I princip bör det därför inte finnas något krav på 
uttryckligt samtycke, utan ett sådant bör endast krävas i de fall där konsekvensbedömningen 
avseende uppgiftsskydd har visat att ett uttryckligt samtycke är nödvändigt. Även ett samtycke 
som lämnats genom lämpliga webbläsarinställningar bör betraktas som en övrig handling i 
enlighet med artikel 7.1 b.

Ändringsförslag 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter.
Informerat samtycke bör så långt möjligt 
underlättas genom användarvänlig 
information om vilka slags behandlingar 
som ska utföras. Tystnad, enbart 
användning av en tjänst eller inaktivitet, 
t.ex. att inte avmarkera förmarkerade 
kryssrutor, 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
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Motivering

Informerat samtycke är beroende av att den registrerade har obehindrad tillgång till 
information i ett användarvänligt format. Dessutom behöver principen stärkas om att 
inaktivitet, t.ex. att inte ta bort förvalda kryssrutor, inte får föranleda ett förmodat samtycke.

Ändringsförslag 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
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.

(25) Samtycke bör lämnas entydigt med 
lämplig metod, i det sammanhang där 
produkten eller tjänsten erbjuds, 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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I denna förordning erkänns att 
pseudonymisering av uppgifter kan bidra 
till att minimera riskerna för de 
registrerades integritet. I den mån som en 
registeransvarig pseudonymiserar 
uppgifterna måste sådan behandling 
anses motiverad som den 
registeransvariges berättigade intresse i 
enlighet med artikel 6.1 f.

Or. en

Ändringsförslag 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Personuppgifter som rör hälsan bör 
framför allt innefatta alla uppgifter som 
hänför sig till en registrerad persons 
hälsotillstånd, uppgifter om registrering av 
personen för tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster, uppgifter om 
betalning för eller rätt till hälso- och 
sjukvård avseende personen i fråga, ett 
nummer, en symbol eller ett kännetecken 
som personen tilldelats för att identifiera 
denne för hälso- och sjukvårdsändamål, 
alla uppgifter om personen som insamlats i 
samband med tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster till denne, uppgifter
som härrör från tester eller undersökning
av en kroppsdel eller kroppssubstans, 
däribland biologiska prov, identifiering av 
en person som tillhandahåller hälso- och 
sjukvård till personen, eller andra uppgifter 
om t.ex. en sjukdom, funktionshinder, 
sjukdomsrisk, sjukdomshistoria, klinisk 

(26) Personuppgifter som rör hälsan bör 
framför allt innefatta alla personuppgifter
som hänför sig till en registrerad persons 
hälsotillstånd, uppgifter om registrering av 
personen för tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster, uppgifter om 
betalning för eller rätt till hälso- och 
sjukvård avseende personen i fråga, ett 
nummer, en symbol eller ett kännetecken 
som personen tilldelats för att identifiera 
denne för hälso- och sjukvårdsändamål, 
alla uppgifter om personen som insamlats i
samband med tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster till denne,
personuppgifter som härrör från tester eller
undersökningar av en kroppsdel eller 
kroppssubstans eller biologiska prover, 
identifiering av en person som 
tillhandahåller hälso- och sjukvård till 
personen, eller andra uppgifter om t.ex. en 
sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, 
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behandling, eller den registrerades faktiska 
fysiologiska eller biomedicinska tillstånd 
oberoende av källan, exempelvis från en 
läkare eller annan sjukvårdspersonal, ett 
sjukhus, en medicinteknisk produkt eller 
ett diagnostiskt in vitro-test.

sjukdomshistoria, klinisk behandling, eller 
den registrerades faktiska fysiologiska eller 
biomedicinska tillstånd oberoende av 
källan, exempelvis från en läkare eller 
annan sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en 
medicinteknisk produkt eller ett 
diagnostiskt in vitro-test.

Or. en

Motivering

Uppgifter om hälsotillstånd inbegriper personuppgifter som erhålls från testning av 
biologiska prover, snarare än de biologiska proverna som sådana.

Ändringsförslag 201
Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Personuppgifter som rör hälsan bör 
framför allt innefatta alla uppgifter som 
hänför sig till en registrerad persons 
hälsotillstånd, uppgifter om registrering av 
personen för tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster, uppgifter om 
betalning för eller rätt till hälso- och 
sjukvård avseende personen i fråga, ett 
nummer, en symbol eller ett kännetecken 
som personen tilldelats för att identifiera 
denne för hälso- och sjukvårdsändamål, 
alla uppgifter om personen som insamlats i 
samband med tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster till denne, uppgifter 
som härrör från tester eller undersökning 
av en kroppsdel eller kroppssubstans, 
däribland biologiska prov, identifiering av 
en person som tillhandahåller hälso- och 
sjukvård till personen, eller andra uppgifter 
om t.ex. en sjukdom, funktionshinder, 
sjukdomsrisk, sjukdomshistoria, klinisk 
behandling, eller den registrerades faktiska 
fysiologiska eller biomedicinska tillstånd 

(26) Personuppgifter, inbegripet genetiska 
uppgifter, som rör hälsan bör framför allt 
innefatta alla uppgifter som hänför sig till 
en registrerad persons hälsotillstånd, 
uppgifter om registrering av personen för 
tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster, uppgifter om betalning 
för eller rätt till hälso- och sjukvård 
avseende personen i fråga, ett nummer, en 
symbol eller ett kännetecken som personen 
tilldelats för att identifiera denne för hälso-
och sjukvårdsändamål, alla uppgifter om 
personen som insamlats i samband med 
tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster till denne, uppgifter som 
härrör från tester eller undersökning av en 
kroppsdel eller kroppssubstans, däribland 
biologiska prov, identifiering av en person 
som tillhandahåller hälso- och sjukvård till 
personen, eller andra uppgifter om t.ex. en 
sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, 
sjukdomshistoria, klinisk behandling, eller 
den registrerades faktiska fysiologiska eller 
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oberoende av källan, exempelvis från en 
läkare eller annan sjukvårdspersonal, ett 
sjukhus, en medicinteknisk produkt eller 
ett diagnostiskt in vitro-test.

biomedicinska tillstånd oberoende av 
källan, exempelvis från en läkare eller 
annan sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en 
medicinteknisk produkt eller ett 
diagnostiskt in vitro-test.

Or. en

Motivering

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Ändringsförslag 202
Giles Chichester

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 
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 

(27) Det huvudsakliga verksamhetsstället
inom unionen för en registeransvarig, 
inbegripet en registeransvarig som också 
är registerförare, 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 
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. Det
huvudsakliga verksamhetsstället för en 
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unionen där de har sin centrala förvaltning. registerförare som inte också är 
registeransvarig bör vara den ort i unionen 
där de har sin centrala förvaltning.

Or. en

Motivering

När det gäller en registeransvarig som också är registerförare är det ingen större mening att 
genom olika tester avgöra vilken tillsynsmyndighet som ska vara behörig i fråga om 
organisationen. Denna ändring garanterar att sådana registeransvariga till fullo kan dra 
nytta av en enda kontaktpunkt.

Ändringsförslag 203
Amelia Andersdotter

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 
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.

(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 
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 inga avgörande kriterier för ett 
huvudsakligt verksamhetsställe. 
Registerförares huvudsakliga 
verksamhetsställe bör vara den ort i 
unionen där de har sin centrala förvaltning.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) En företagsgrupp bör innefatta ett 
kontrollerande företag samt de företag 
detta företag kontrollerar (kontrollerade 
företag), varvid det kontrollerande 
företaget bör vara det företag som kan 
utöva ett dominerande inflytande på övriga 
företag i kraft av exempelvis ägarskap, 
finansiellt deltagande eller de 
bestämmelser som det regleras av eller 
befogenheten att införa regler som rör 
personuppgiftsskyddet.

(28) En företagsgrupp bör innefatta ett 
kontrollerande företag samt de företag 
detta företag kontrollerar (kontrollerade 
företag), varvid det kontrollerande 
företaget bör vara det företag som kan 
utöva ett dominerande inflytande på övriga 
företag i kraft av exempelvis ägarskap, 
finansiellt deltagande eller de 
bestämmelser som det regleras av eller 
befogenheten att införa regler som rör 
personuppgiftsskyddet. En företagsgrupp 
kan utse ett enda huvudsakligt 
verksamhetsställe i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 205
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
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. Ingen 
hänvisning till barnskydd i förordningen 
bör uppfattas som en underförstådd 
anvisning att skyddet av vuxnas 
personuppgifter bör behandlas med 
mindre omsorg än vad som annars skulle 
ha varit fallet utan hänvisningen.
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Or. en

Motivering

Särskild uppmärksamhet vid behandlingen av barns personuppgifter bör inte användas eller 
kunna användas som ett sätt att försämra skyddet av personuppgifter mer generellt.

Ändringsförslag 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 207
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Varje behandling av personuppgifter 
måste vara laglig, rättvis och öppen i 
förhållande till berörda enskilda. De 
specifika ändamål som uppgifterna 
behandlas för, bör vara uttryckliga och 
legitima och ha bestämts vid den tidpunkt 
då uppgifterna samlades in. Uppgifterna 
bör vara adekvata, relevanta och begränsa 

(30) Varje behandling av personuppgifter 
måste vara laglig, rättvis och öppen i 
förhållande till berörda enskilda. De 
specifika ändamål som uppgifterna 
behandlas för, bör vara uttryckliga och 
legitima och ha bestämts vid den tidpunkt 
då uppgifterna samlades in. Uppgifterna 
bör vara adekvata, relevanta och inte 
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sig till vad som är strikt nödvändigt för de 
ändamål som uppgifterna behandlas för. 
Detta innebär bl.a. att de uppgifter som 
insamlats inte är orimligt omfattande och 
att den period de lagras är begränsad till ett 
strikt minimum. Personuppgifter bör endast 
behandlas om syftet med behandlingen inte 
kan uppnås genom andra medel. Alla 
rimliga åtgärder bör vidtas för att rätta eller 
radera felaktiga uppgifter. För att 
säkerställa att uppgifter inte sparas längre 
än nödvändigt bör den registeransvarige 
införa tidsfrister för radering eller för 
regelbunden kontroll.

omfatta mer än vad som är nödvändigt för 
de ändamål som uppgifterna behandlas för. 
Detta innebär bl.a. att de uppgifter som 
insamlats inte är orimligt omfattande och 
att den period de lagras är begränsad till ett 
strikt minimum. Personuppgifter bör endast 
behandlas om syftet med behandlingen inte 
kan uppnås genom andra medel. Alla 
rimliga åtgärder bör vidtas för att rätta eller 
radera felaktiga uppgifter. För att 
säkerställa att uppgifter inte sparas längre 
än nödvändigt bör den registeransvarige 
införa tidsfrister för radering eller för 
regelbunden kontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 208
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och 
hur långt samtycket sträcker sig.

utgår

Or. de

Motivering

Ju mindre allvarliga konsekvenser behandlingen av personuppgifter får, desto lägre bör 
kraven för informerat samtycke vara. I princip bör det därför inte finnas något krav på 
uttryckligt samtycke, utan ett sådant bör endast krävas i de fall där konsekvensbedömningen 
avseende uppgiftsskydd har visat att ett uttryckligt samtycke är nödvändigt. Även ett samtycke 
som lämnats genom lämpliga webbläsarinställningar bör betraktas som en övrig handling i 
enlighet med artikel 7.1 b.
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Ändringsförslag 209
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig.

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig. För att följa 
principen om uppgiftsminimering bör 
man inte uppfatta denna bevisbörda som 
att det krävs en positiv identifiering av 
registrerade om inte detta är nödvändigt 
eller medföra att fler uppgifter behandlas 
än vad som annars skulle ha varit fallet.

Or. en

Ändringsförslag 210
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig.

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig. För att följa 
principen om uppgiftsminimering bör 
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man inte uppfatta denna bevisbörda som 
att det krävs en positiv identifiering av 
registrerade om inte detta är nödvändigt. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att sådana skyldigheter inte får den oönskade effekten av att medföra att fler 
uppgifter behandlas än vad som annars skulle ha varit fallet.

Ändringsförslag 211
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem kan vägra 
eller ta tillbaka sitt samtycke.

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem kan vägra 
eller ta tillbaka sitt samtycke. Samtycke 
bör inte heller vara en rättslig grund för 
uppgiftsbehandling om den registrerade 
inte har tillgång till några andra 
likvärdiga tjänster. Standardinställningar 
såsom förkryssade rutor, tystnad eller det 
faktum att man utnyttjar en tjänst innebär 
inte ett samtycke. Samtycke kan endast 
erhållas för behandling som är laglig och 
således inte orimligt omfattande i 
förhållande till ändamålet. 
Oproportionerlig uppgiftsbehandling kan 
inte vinna legitimitet genom erhållande av 
samtycke.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika situationer då de registeransvariga försöker erhålla samtycke för 
behandling som är uppenbart oproportionerlig. Detta bör ge tillsynsmyndigheter och domare 
en angivelse om att de bör diskutera skälighet i materiellt hänseende snarare än skäligt 
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förfarande. Ett sådant perspektiv som går utöver procedurreglerna återfinns även i den 
allmänna avtalsrätten, där principer som ”god tro” samt rimlighet och skälighet slutligen 
reglerar förhållandet mellan parterna om det konstateras att kontraktsvillkoren strider mot 
dessa principer.

Ändringsförslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem kan vägra 
eller ta tillbaka sitt samtycke.

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem kan vägra 
eller ta tillbaka sitt samtycke.

Samtycke bör inte heller vara en rättslig 
grund för uppgiftsbehandling om den 
registrerade inte har tillgång till några 
andra likvärdiga tjänster. 
Standardinställningar såsom förkryssade 
rutor, tystnad eller det faktum att man 
utnyttjar en tjänst innebär inte ett 
samtycke. Samtycke kan endast erhållas 
för behandling som är laglig och således 
inte orimligt omfattande i förhållande till 
ändamålet. Oproportionerlig 
uppgiftsbehandling kan inte vinna 
legitimitet genom erhållande av samtycke. 

Or. en

Motivering

Den registeransvarige ska inte försöka erhålla samtycke för behandling som är uppenbart 
oproportionerlig. Detta bör ge tillsynsmyndigheter och domare en angivelse om att de bör 
diskutera skälighet i materiellt hänseende snarare än skäligt förfarande.

Ändringsförslag 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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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.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte vettigt att behålla skäl 34 med hänsyn till de ändringar som görs i artikel 7.4.

Ändringsförslag 214
Paul Rübig

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 

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

Or. de

Motivering

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Ändringsförslag 215
Angelika Niebler

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 

(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. 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 
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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.

hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. de

Motivering

Ett samtycke till behandling av personuppgifter inom ramen för en anställning bör inte 
automatiskt ifrågasättas, eftersom det ofta ges när det gäller områden där det är av intresse 
för den anställde att godkänna behandlingen av sina personuppgifter.

Ändringsförslag 216
Silvia-Adriana Ţicău

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
eller om en registeransvarig har en 
betydande marknadsstyrka för vissa 
produkter eller tjänster och dessa 
produkter eller tjänster erbjuds på villkor 
att samtycke ges till behandling av 
personuppgifter eller om en ensidig och 
icke väsentlig ändring av villkoren för 
tjänsten inte ger de registrerade något 
annat val än att godkänna ändringen eller 
upphöra att använda en onlineresurs som 
de har lagt ned betydande tid på. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
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ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 217
Amelia Andersdotter

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
eller om en registeransvarig har en 
betydande marknadsstyrka för vissa 
produkter eller tjänster och dessa 
produkter eller tjänster erbjuds på villkor 
att samtycke ges till behandling av 
personuppgifter eller om en ensidig och 
icke väsentlig ändring av villkoren för 
tjänsten inte ger de registrerade något 
annat val än att godkänna ändringen eller 
upphöra att använda en onlineresurs som 
de har lagt ned betydande tid på. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en
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Motivering

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Ändringsförslag 218
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Behandling som grundar sig på en 
lagstadgad skyldighet som den 
registeransvarige måste följa eller när 
behandling krävs för att utföra en 
arbetsuppgift av samhällsintresse eller när 
en myndighet utövar sitt uppdrag, bör 
behandlingen, om den begränsar rättigheter 
och friheter, ha rättslig grund i unionell 
eller nationell lagstiftning som uppfyller 
kraven i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning bör också reglera 
frågan huruvida en registeransvarig som 
utför en arbetsuppgift i det allmännas 
intresse eller vid myndighetsutövning ska 
vara en offentlig förvaltning eller någon 
annan fysisk eller juridisk person som 
omfattas av offentligrättslig lagstiftning 
eller om det kan vara en fysisk eller 
juridisk person som lyder under 
civilrättslig lagstiftning, exempelvis en 
yrkesorganisation.

(36) Behandling som grundar sig på en 
lagstadgad skyldighet som den 
registeransvarige måste följa när en 
myndighet utövar sitt uppdrag, bör 
behandlingen, om den begränsar rättigheter 
och friheter, ha rättslig grund i unionell 
eller nationell lagstiftning som uppfyller 
kraven i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning bör också reglera 
frågan huruvida en registeransvarig som 
utför en arbetsuppgift eller vid 
myndighetsutövning ska vara en offentlig 
förvaltning eller någon annan fysisk eller 
juridisk person som omfattas av 
offentligrättslig lagstiftning eller om det 
kan vara en fysisk eller juridisk person som 
lyder under civilrättslig lagstiftning, 
exempelvis en yrkesorganisation.

Or. en
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Motivering

Strykningen gör texten tydligare. Så som texten nu är formulerad verkar den innebära att det 
finns icke-lagstadgade uppgiftsbehandlingar som kan ha en rättslig grund i EU-rätten. 
Antingen är behandlingen en skyldighet enligt EU-rätten och är obligatorisk, eller så är den 
det inte och i så fall är den inte godkänd utan måste hänföra sig till tillämpningsområdet för 
detta undantag.

Ändringsförslag 219
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) De uppgifter som utförs i det 
allmännas intresse eller vid 
myndighetsutövning inbegriper 
behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för dessa myndigheters 
administration och funktion.

Or. en

Motivering

En ytterligare precisering krävs av exakt vad som omfattas av den lagstadgade skyldigheten 
eller de uppgifter som utförs i det allmännas intresse eller vid myndighetsutövning.

Ändringsförslag 220
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För detta 
krävs en noggrann bedömning, särskilt 
när den registrerade är ett barn, mot 

utgår
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bakgrund av att barn förtjänar specifikt 
skydd. Den registrerade bör kostnadsfritt 
och av skäl som rör vederbörandes 
särskilda situation ha rätt att göra 
invändningar mot behandling. För att 
säkra öppenheten bör registeransvariga 
vara skyldiga att uttryckligen informera 
de registrerade om vilka berättigade 
intressen som man eftersträvar att 
tillvarata och om rätten att göra 
invändningar. De bör även vara skyldiga 
att dokumentera dessa berättigade 
intressen. Mot bakgrund av att det är 
lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Ändringsförslag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
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intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För detta krävs 
en noggrann bedömning, särskilt när den 
registrerade är ett barn, mot bakgrund av 
att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt och av skäl 
som rör vederbörandes särskilda situation
ha rätt att göra invändningar mot 
behandling. För att säkra öppenheten bör 
registeransvariga vara skyldiga att 
uttryckligen informera de registrerade om 
vilka berättigade intressen som man 
eftersträvar att tillvarata och om rätten att 
göra invändningar. De bör även vara 
skyldiga att dokumentera dessa berättigade 
intressen. Mot bakgrund av att det är 
lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För detta krävs 
en noggrann bedömning, särskilt när den 
registrerade är ett barn, mot bakgrund av 
att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt ha rätt att 
göra invändningar mot behandling. För att 
säkra öppenheten bör registeransvariga 
vara skyldiga att uttryckligen informera de 
registrerade om vilka berättigade intressen 
som man eftersträvar att tillvarata och om 
rätten att göra invändningar. De bör även 
vara skyldiga att dokumentera dessa 
berättigade intressen. Mot bakgrund av att 
det är lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 222
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För detta krävs 
en noggrann bedömning, särskilt när den 
registrerade är ett barn, mot bakgrund av 
att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt och av skäl 
som rör vederbörandes särskilda situation
ha rätt att göra invändningar mot 
behandling. För att säkra öppenheten bör 
registeransvariga vara skyldiga att 

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För att 
klargöra detta bör Europeiska 
dataskyddsstyrelsen fastställa riktlinjer för 
vad som kan definieras som ”berättigade 
intressen”. För detta krävs en noggrann 
bedömning av behandlingen, särskilt när 
den registrerade är ett barn, mot bakgrund 
av att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt och av skäl 



AM\922340SV.doc 45/138 PE502.053v01-00

SV

uttryckligen informera de registrerade om 
vilka berättigade intressen som man 
eftersträvar att tillvarata och om rätten att 
göra invändningar. De bör även vara 
skyldiga att dokumentera dessa berättigade 
intressen. Mot bakgrund av att det är 
lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

som rör vederbörandes särskilda situation 
ha rätt att göra invändningar mot 
behandling. För att säkra öppenheten bör 
registeransvariga vara skyldiga att 
uttryckligen informera de registrerade om 
vilka berättigade intressen som man 
eftersträvar att tillvarata och om rätten att 
göra invändningar. De bör även vara 
skyldiga att dokumentera dessa berättigade 
intressen. Mot bakgrund av att det är 
lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för, 
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. När ett annat ändamål 
inte är förenligt med det ursprungliga 
som uppgifterna samlas in för, bör den 
registeransvarige skaffa sig den 
registrerades samtycke för detta andra 
ändamål eller åberopa en annan legitim 
grund för laglig behandling, exempelvis 
föreskrifter i unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för, 
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.
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dessa andra ändamål.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar ändringsförslagen till artikel 6.

Ändringsförslag 224
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för, 
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. När ett annat ändamål 
inte är förenligt med det ursprungliga som 
uppgifterna samlas in för, bör den 
registeransvarige skaffa sig den 
registrerades samtycke för detta andra 
ändamål eller åberopa en annan legitim 
grund för laglig behandling, exempelvis 
föreskrifter i unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för, 
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. När ett annat ändamål 
inte är förenligt med det ursprungliga som 
uppgifterna samlas in för, bör den 
registeransvarige skaffa sig den 
registrerades samtycke för detta andra 
ändamål. Under alla omständigheter bör 
principerna i denna förordning tillämpas, 
särskilt när det gäller informationen till den 
registrerade om dessa andra ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för,
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga
forskningsändamål. När ett annat ändamål 
inte är förenligt med det ursprungliga som 
uppgifterna samlas in för, bör den 
registeransvarige skaffa sig den 
registrerades samtycke för detta andra 
ändamål eller åberopa en annan legitim 
grund för laglig behandling, exempelvis 
föreskrifter i unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för,
exempelvis när behandlingen är nödvändig 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål. När ett annat 
ändamål inte är förenligt med det 
ursprungliga som uppgifterna samlas in 
för, bör den registeransvarige skaffa sig 
den registrerades samtycke för detta andra 
ändamål eller åberopa en annan legitim 
grund för laglig behandling, exempelvis 
föreskrifter i unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 226
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Behandlingen av uppgifter i den 
utsträckning som är strikt nödvändig för 
att säkerställa att eloperatörer eller 
distributionssystemoperatörer enligt 
definitionen i direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG kan uppfylla system-, 
nät- eller driftskrav, eller genomföra 
program för att tillgodose efterfrågan, 
eller för energihushållning eller 
energieffektivitet bör tillåtas förutsatt att 
el- eller gasföretaget eller 
distributionssystemoperatören i avtal har 
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krävt att registerföraren ska uppfylla 
kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 227
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Sådana uppgifter bör inte 
behandlas, såvida inte den registrerade 
lämnar sitt uttryckliga samtycke. Undantag 
från detta förbud bör dock uttryckligen 
föreskrivas för att tillgodose specifika 
behov, främst när behandling inom ramen 
för legitima verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjlig att utöva 
grundläggande friheter.

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Sådana uppgifter bör inte 
behandlas, såvida inte den registrerade 
lämnar sitt uttryckliga och välinformerade
samtycke. Undantag från detta förbud bör 
dock uttryckligen föreskrivas för att 
tillgodose specifika behov, främst när 
behandling inom ramen för legitima 
verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjlig för berörda 
registrerade att utöva grundläggande 
friheter.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra och begränsa tillämpningsområdet för 
undantaget.

Ändringsförslag 228
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Sådana uppgifter bör inte 
behandlas, såvida inte den registrerade 
lämnar sitt uttryckliga samtycke. Undantag 
från detta förbud bör dock uttryckligen 
föreskrivas för att tillgodose specifika 
behov, främst när behandling inom ramen 
för legitima verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjlig att utöva 
grundläggande friheter.

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Sådana uppgifter bör inte 
behandlas, såvida inte den registrerade 
lämnar sitt uttryckliga och välinformerade
samtycke. Undantag från detta förbud bör 
dock uttryckligen föreskrivas för att 
tillgodose specifika behov, främst när 
behandling inom ramen för legitima 
verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjlig att utöva 
grundläggande friheter.

Or. en

Ändringsförslag 229
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Undantag från förbudet att behandla 
känsliga uppgiftskategorier bör även 
tillåtas om de grundar sig på lagstiftning 
och underkastas lämpliga skyddsåtgärder 
för att skydda personuppgifter och övriga 
grundläggande rättigheter, när samhälleliga 
intressen motiverar detta och i synnerhet 
för hälsosyften, bl.a. folkhälsa och social 
trygghet samt administration av hälso- och 
sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa 
kvalitet och kostnadseffektivitet för de 
förfaranden som används vid prövning av 
ansökningar om förmåner och tjänster 
inom sjukförsäkringssystemet, eller för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

(42) Undantag från förbudet att behandla 
känsliga uppgiftskategorier bör även 
tillåtas om de grundar sig på lagstiftning 
och underkastas lämpliga skyddsåtgärder 
för att skydda personuppgifter och övriga 
grundläggande rättigheter, när samhälleliga 
intressen motiverar detta och i synnerhet 
för hälsosyften, bl.a. folkhälsa och social 
trygghet samt administration av hälso- och 
sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa 
kvalitet och kostnadseffektivitet för de 
förfaranden som används vid prövning av 
ansökningar om förmåner och tjänster 
inom sjukförsäkringssystemet.
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Or. en

Motivering

Behandling av känsliga uppgifter för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål är inte 
lika angeläget eller tvingande som folkhälsa eller socialt skydd. Det finns därför inte behov av 
att införa ett undantag som grundas på nationell lag. Det skulle likställa dem med övriga 
angivna motiveringar vilket riskerar att undergräva grundläggande rättigheter, 
rättssäkerheten och den inre marknaden.

Ändringsförslag 230
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Om de uppgifter som behandlas av 
registeransvariga inte innebär att de kan 
identifiera fysiska personer bör de 
registeransvariga inte vara tvungna att 
skaffa ytterligare information för att kunna 
identifiera den registrerade, om ändamålet 
endast är att följa någon av 
bestämmelserna i denna förordning. Om en 
registeransvarig mottar en begäran om 
tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker.

(45) Om de uppgifter som behandlas av 
registeransvariga inte innebär att de kan 
identifiera fysiska personer bör de
registeransvariga inte uppfatta något i 
denna förordning som att de är tvungna 
att skaffa ytterligare information för att 
kunna identifiera den registrerade, om 
ändamålet endast är att följa någon av 
bestämmelserna i denna förordning. Om en 
registeransvarig mottar en begäran om 
tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker. Om det är möjligt för den 
registrerade att tillhandahålla sådana 
uppgifter bör de registeransvariga inte 
kunna åberopa avsaknad av information 
för att vägra tillmötesgå en begäran om 
tillgång.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar den text som kommissionen föreslagit.
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Ändringsförslag 231
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Om de uppgifter som behandlas av 
registeransvariga inte innebär att de kan 
identifiera fysiska personer bör de 
registeransvariga inte vara tvungna att 
skaffa ytterligare information för att kunna 
identifiera den registrerade, om ändamålet 
endast är att följa någon av 
bestämmelserna i denna förordning. Om en 
registeransvarig mottar en begäran om 
tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker.

(45) Om de uppgifter som behandlas av 
registeransvariga inte innebär att de kan 
identifiera fysiska personer bör de 
registeransvariga inte vara tvungna att 
skaffa ytterligare information för att kunna 
identifiera den registrerade, om ändamålet 
endast är att följa någon av 
bestämmelserna i denna förordning. Om en 
registeransvarig mottar en begäran om 
tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker. Den registeransvarige får inte 
åberopa en eventuell avsaknad av 
information för att vägra tillmötesgå en 
begäran om tillgång, om denna 
information kan tillhandahållas av den 
registrerade för att möjliggöra tillgången.

Or. en

Ändringsförslag 232
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Förfaranden bör fastställas som gör 
det lättare för registrerades att utöva sina 
rättigheter enligt denna förordning, bl.a. 
mekanismer för att kostnadsfritt särskilt
begära tillgång till uppgifterna, rättelser, 
radering och att utöva rätten att göra 
invändningar. Registeransvariga bör inom 
en fastställd tidsfrist vara skyldiga att 

(47) Förfaranden bör fastställas som gör 
det lättare för registrerades att utöva sina 
rättigheter enligt denna förordning, bl.a. 
mekanismer för att kostnadsfritt särskilt få
tillgång till uppgifterna, rättelser, radering 
och att utöva rätten att göra invändningar. 
Registeransvariga bör inom en fastställd 
tidsfrist vara skyldiga att besvara 
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besvara registrerades önskemål och lämna 
en motivering om den registrerades 
önskemål inte kan uppfyllas.

registrerades önskemål och lämna en 
motivering om den registrerades önskemål 
inte kan uppfyllas.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Ändringsförslag 233
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Principerna om rättvis och öppen 
behandling fordrar att den registrerade 
informeras särskilt om att behandling sker 
och syftet med den, hur länge uppgifterna 
kommer att lagras, rätten att få tillgång till 
dem, rätta eller radera dem samt rätten att 
lämna in klagomål. När uppgifterna samlas 
in från de registrerade bör dessa även 
informeras om huruvida de är skyldiga att 
lämna uppgifterna, och om konsekvenserna 
i det fall de inte lämnar dem.

(48) Principerna om rättvis och öppen 
behandling fordrar att den registrerade 
informeras särskilt om att behandling sker 
och syftet med den, hur länge uppgifterna 
kommer att lagras och de kriterier som 
avgör detta, rätten att få tillgång till dem, 
rätta eller radera dem samt rätten att lämna 
in klagomål. När uppgifterna samlas in från 
de registrerade bör dessa även informeras 
om huruvida de är skyldiga att lämna 
uppgifterna, och om konsekvenserna i det 
fall de inte lämnar dem.

Or. fr

Ändringsförslag 234
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 49
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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 enligt bestämmelserna i denna 
förordning, exempelvis efter den 
registrerades samtycke, bör de registrerade 
informeras första gången uppgifterna 
lämnas ut till den mottagaren.

Or. en

Ändringsförslag 235
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Det är dock inte nödvändigt att införa 
någon sådan skyldighet när de registrerade 
redan förfogar över denna information eller 
när registreringen eller utlämnandet av 
uppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag 
eller när det visar sig vara omöjlig eller 
skulle medföra orimliga ansträngningar att 
tillhandahålla de registrerade 
informationen. Det sistnämnda skulle 
särskilt kunna vara fallet när 
behandlingen sker för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. Vid bedömningen 
kan hänsyn tas till antalet registrerade, 
uppgifternas ålder och eventuella 
kompenseringsåtgärder.

(50) Det är dock inte nödvändigt att införa 
någon sådan skyldighet när de registrerade 
redan förfogar över denna information eller 
när registreringen eller utlämnandet av 
uppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag 
eller när det visar sig vara omöjlig eller 
skulle medföra orimliga ansträngningar att 
tillhandahålla de registrerade 
informationen.

Or. en
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Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Ändringsförslag 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till
uppgifter som insamlats om dem och 
enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
medvetna om att behandling sker och kan 
kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, 
vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka 
som mottar uppgifterna, de behandlade
uppgifternas bakomliggande logik och, 
åtminstone när behandlingen bygger på 
profilering, vilka konsekvenserna kan bli. 
Denna rättighet bör inte inverka menligt på 
andra rättigheter och friheter, t.ex. 
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Dessa 
överväganden bör dock inte utmynna i att 
den registrerade förvägras all information.

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till
personuppgifter som insamlats om dem 
och enkelt kunna utöva denna rätt så att de 
är medvetna om att behandling sker och 
kan kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att personuppgifterna
behandlas, vilken tidsperiod behandlingen 
pågår, vilka som mottar
personuppgifterna, de behandlade
personuppgifternas bakomliggande logik 
och vilka konsekvenserna kan bli. Denna 
rättighet bör inte inverka menligt på andra 
rättigheter och friheter, t.ex. 
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Dessa 
överväganden bör dock inte utmynna i att 
den registrerade förvägras all information.

Or. en

Ändringsförslag 237
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 
enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
medvetna om att behandling sker och kan 
kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, 
vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka 
som mottar uppgifterna, de behandlade 
uppgifternas bakomliggande logik och, 
åtminstone när behandlingen bygger på 
profilering, vilka konsekvenserna kan bli. 
Denna rättighet bör inte inverka menligt på 
andra rättigheter och friheter, t.ex. 
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Dessa 
överväganden bör dock inte utmynna i att 
den registrerade förvägras all information.

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 
enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
medvetna om att behandling sker och kan 
kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, 
vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka 
som mottar uppgifterna, de behandlade 
uppgifternas bakomliggande logik och, 
åtminstone när behandlingen bygger på 
profilering, vilka konsekvenserna kan bli. 
Denna rättighet bör inte inverka menligt på 
andra rättigheter och friheter, t.ex. 
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt, exempelvis när det gäller
upphovsrätt som skyddar programvaran. 
Dessa överväganden bör dock inte 
utmynna i att den registrerade förvägras all 
information.

Or. en

Motivering

De registrerades rättigheter är omistliga för att ge dem möjlighet att själva ta itu med skyddet 
av sina personuppgifter och hävda sina rättigheter gentemot registerförare. De är ett av de 
viktigaste medlen för att ställa de registeransvariga till svars. Därför bör rätten till 
information, tillgång, rättelse, radering och uppgiftsportabilitet stärkas så att användarna 
förstår vad som händer med deras uppgifter och hur de kan utöva kontroll över dem. 
Undantagen och befrielserna bör vara mycket begränsade. Syftet med ändringsförslaget är 
att klargöra avsikten med kommissionens förslag.

Ändringsförslag 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Registeransvariga bör vidta alla 
rimliga åtgärder för att kontrollera 
identiteten på en registrerad som begär 
tillgång, särskilt inom ramen för nättjänster 
och i fråga om nätidentifierare. 
Registeransvariga bör inte behålla 
personuppgifter enbart för att kunna agera 
vid en potentiell sådan begäran.

(52) Registeransvariga bör vidta alla 
rimliga åtgärder i samband med den 
produkt eller tjänst som tillhandahålls, 
eller annars i samband med förbindelsen 
mellan den registeransvarige och den 
registrerade och känsligheten hos de 
personuppgifter som behandlas för att 
kontrollera identiteten på en registrerad 
som begär tillgång, särskilt inom ramen för 
nättjänster och i fråga om nätidentifierare. 
Registeransvariga bör inte behålla eller 
tvingas att samla in personuppgifter enbart 
för att kunna agera vid en potentiell sådan 
begäran.

Or. en

Motivering

I vissa fall har uppfyllandet av kravet på tillgång som konsekvens att den registeransvarige 
behöver samla in (fler) personuppgifter från den registrerade för att uppfylla kravet. Denna 
potentiella konsekvens bör därför undvikas i överensstämmelse med principen om 
uppgiftsminimering.

Ändringsförslag 239
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Registeransvariga bör vidta alla 
rimliga åtgärder för att kontrollera
identiteten på en registrerad som begär 
tillgång, särskilt inom ramen för nättjänster 
och i fråga om nätidentifierare. 
Registeransvariga bör inte behålla 
personuppgifter enbart för att kunna agera 
vid en potentiell sådan begäran.

(52) Registeransvariga bör vidta alla 
rimliga åtgärder för att kontrollera att en 
begäran om tillgång från en registrerad är 
autentisk, särskilt inom ramen för 
nättjänster och i fråga om nätidentifierare. 
Registeransvariga bör inte behålla 
personuppgifter enbart för att kunna agera 
vid en potentiell sådan begäran.

Or. en
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Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Ändringsförslag 240
Amelia Andersdotter

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 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 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse och 
radering av sina personuppgifter. 
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 
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. 
Ytterligare lagring av uppgifterna kan 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.
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när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i ställe för att 
radera dem.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Ändringsförslag 241
Amelia Andersdotter

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 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 

(54) För att stärka ”rätten till radering” i 
nätmiljön bör den även utvidgas på ett 
sådant sätt att registeransvariga som 
offentliggjort personuppgifter bör vara 
förpliktigade att informera tredje part om 
den registrerades begäran om radering. 
När tredje part offentliggör personuppgifter 
bör de registeransvariga anses bära 
ansvaret för offentliggörandet om de har 
lämnat tillstånd till det.
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om de har lämnat tillstånd till det.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The text proposed by the Commission is far too broad to 
be implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Ändringsförslag 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) För att ytterligare stärka de 
registrerades kontroll över sina egna 
uppgifter och rätt till tillgång bör de, när 
personuppgifter behandlas genom 
elektroniska medel och i strukturerat och 
gängse format, också ha rätt att få en kopia 
av uppgifter som rör dem i gängse 
elektroniskt format. Den registrerade bör 
även tillåtas överföra uppgifter som han 
eller hon själv har tillhandahållit från en 
automatisk tillämpning, exempelvis ett 
socialt nätverk, till en annan. Detta bör 
vara tillämpligt när de registrerade har 
lämnat uppgifterna till ett automatiskt 
databehandlingssystem, antingen efter att 
ha lämnat sitt samtycke eller inom ramen 
för genomförandet av ett avtal.

(55) För att ytterligare stärka de 
registrerades kontroll över sina egna 
uppgifter och rätt till tillgång bör de, när 
personuppgifter behandlas genom 
elektroniska medel, också ha rätt att
kostnadsfritt få en kopia av uppgifter som 
rör dem i gängse elektroniskt, 
driftskompatibelt och strukturerat format. 
Den registrerade bör även tillåtas överföra 
uppgifter som han eller hon själv har 
tillhandahållit från en automatisk 
tillämpning, exempelvis ett socialt nätverk, 
till en annan. De som tillhandahåller 
informationssamhällets tjänster bör inte 
göra uppgiftsöverföring till ett 
obligatoriskt villkor för tillhandahållandet 
av sina tjänster. Sociala nätverk bör 
uppmuntras att så långt möjligt lagra 
uppgifter på ett sätt som möjliggör verklig 
uppgiftsportabilitet för de registrerade.

Or. en
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Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Ändringsförslag 243
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) När personuppgifter behandlas för 
direkt marknadsföring bör den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt och på ett enkelt 
och effektivt sätt resa invändningar mot 
behandlingen.

(57) När personuppgifter behandlas för 
direkt marknadsföring bör den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt och på ett enkelt 
och effektivt sätt resa invändningar mot 
behandlingen i förväg.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Ändringsförslag 244
Jens Rohde
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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) Otillbörlig eller diskriminerande 
profilering bör förbjudas. Enligt 
definitionen i artikel 5.2 i 
direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder är det beslut som avses i 
artikel 20 i denna förordning otillbörligt 
om det

a) strider mot god yrkessed, och
b) innebär, eller sannolikt kommer att 
innebära, en avsevärd snedvridning av det 
ekonomiska beteendet i förhållande till 
produkten (eller tjänsten) hos den 
genomsnittskonsument som 
affärsmetoden riktar sig till eller som nås 
av metoden, eller den genomsnittliga 
gruppmedlemmen om affärsmetoden 
riktar sig till en viss konsumentgrupp.
Den vägledning om direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder som utfärdats 
av Europeiska kommissionen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
förtydligar denna definition ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 245
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 58
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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.
Alla 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. I synnerhet får sådan behandling 
aldrig avsiktligt eller oavsiktligt leda till 
diskriminering av de registrerade på 
grund av ras eller etniskt ursprung, 
politisk inställning, religion eller 
övertygelse, fackföreningsanslutning eller 
sexuella läggning. På grund av risken för 
diskriminering bör sådan behandling inte 
användas för att förutsäga mycket 
ovanliga kännetecken.

Or. en

Motivering

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
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groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Ändringsförslag 246
Paul Rübig

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 eller juridiska 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.

Or. de

Ändringsförslag 247
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Begränsningar av specifika principer 
och av rätten till information, tillgång, 
rättelse och radering eller av rätten till 
uppgiftsportabilitet, av rätten att göra 
invändningar, av profileringsbaserade 

(59) Begränsningar av specifika principer 
och av rätten till information, tillgång, 
rättelse och radering eller av rätten till 
uppgiftsportabilitet, av rätten att göra 
invändningar, av profileringsbaserade 
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åtgärder samt information till den 
registrerade om personuppgiftsbrott och av 
vissa av den registeransvariges relaterade 
skyldigheter kan införas genom 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning, i den mån de är nödvändiga 
och proportionella i ett demokratiskt 
samhälle för att upprätthålla den allmänna 
säkerheten, exempelvis för att skydda 
människoliv särskilt vid naturkatastrofer 
eller katastrofer framkallade av människan, 
vid förebyggande, utredning och lagföring 
av brott eller överträdelser av etiska 
principer för reglerade yrken, vad gäller 
unionens eller en medlemsstats övriga 
allmänna intressen, särskilt om de är av 
stort ekonomiskt eller finansiellt intresse 
för unionen eller en medlemsstat, eller vad 
gäller skydd av den registrerade eller 
andras rättigheter och friheter. Dessa 
begränsningar bör stå i samklang med 
kraven i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

åtgärder samt information till den 
registrerade om personuppgiftsbrott och av 
vissa av den registeransvariges relaterade 
skyldigheter kan införas genom 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning, i den mån de är strikt
nödvändiga och proportionella i ett 
demokratiskt samhälle för att upprätthålla 
den allmänna säkerheten, exempelvis för 
att skydda människoliv särskilt vid 
naturkatastrofer eller katastrofer 
framkallade av människan, vid 
förebyggande, utredning och lagföring av 
brott eller överträdelser av etiska principer 
för reglerade yrken, vad gäller unionens 
eller en medlemsstats övriga allmänna 
intressen, särskilt om de är av stort 
ekonomiskt eller finansiellt intresse för 
unionen eller en medlemsstat, eller vad 
gäller skydd av den registrerade eller 
andras rättigheter och friheter. Dessa 
begränsningar bör stå i samklang med 
kraven i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Alla sådana 
åtgärder bör anmälas till 
dataskyddsstyrelsen för ett yttrande, som 
om det är negativt bör leda till att saken 
hänskjuts till kommissionen för inledande 
av en överträdelsetalan inför domstolen.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.
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Ändringsförslag 248
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Registeransvariga bör åläggas ett 
heltäckande ansvar för all behandling av 
personuppgifter som de utför eller som 
utförs på deras vägnar. Registeransvariga 
bör särskilt säkerställa och vara skyldiga 
att visa att varje behandling är förenlig med 
denna förordning.

(60) Registeransvariga bör åläggas ett 
heltäckande ansvar för all behandling av 
personuppgifter som de utför eller som 
utförs på deras vägnar för att säkra 
ansvarighet. Registeransvariga bör särskilt 
säkerställa och vara skyldiga att visa att 
varje behandling är förenlig med denna 
förordning. I annat fall kan onödig 
uppgiftsbehandling inte motiveras med 
behovet att fullgöra denna skyldighet.

Or. en

Motivering

Begreppet ansvarighet bör uttryckligen nämnas. Det måste absolut undvikas att någon åtgärd 
enligt denna förordning leder till ytterligare uppgiftsbehandling.

Ändringsförslag 249
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Skyddet av de registrerades fri- och 
rättigheter i samband med behandling av 
personuppgifter förutsätter att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
vidtas både när behandlingen utformas och 
i själva behandlingsögonblicket så att 
kraven i denna förordning uppfylls. För att 
säkerställa och visa att denna förordning 
följs, bör den registeransvarige anta interna 
strategier och vidta lämpliga åtgärder, 

(61) Skyddet av de registrerades fri- och 
rättigheter i samband med behandling av 
personuppgifter förutsätter att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
vidtas både när behandlingen utformas och 
i dess underliggande tekniker samt i själva 
behandlingsögonblicket så att kraven i 
denna förordning uppfylls. För att 
säkerställa och visa att denna förordning 
följs, bör den registeransvarige anta interna 



PE502.053v01-00 66/138 AM\922340SV.doc

SV

särskilt för att uppfylla principerna om 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard.

strategier och vidta lämpliga åtgärder, 
särskilt för att uppfylla principerna om 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard. Inbyggt uppgiftsskydd är 
den process varigenom uppgiftsskydd och 
integritet integreras i utvecklingen av 
produkter och tjänster genom såväl 
tekniska som organisatoriska åtgärder. 
Uppgiftsskydd som standard innebär att 
produkter och tjänster som standard är 
utformade på ett sätt som begränsar 
behandlingen och i synnerhet 
utlämnandet av personuppgifter. Framför 
allt bör personuppgifter inte utlämnas till 
ett obegränsat antal personer som 
standard.

Or. en

Motivering

Om inbyggt integritetsskydd ska vara effektivt måste det genomföras strikt i alla stadier av 
utformningen och bör definieras tydligare. Både ”inbyggt uppgiftsskydd” och ”uppgiftsskydd 
som standard” måste definieras tydligare, så som föreslås i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Skyddet av de registrerades fri- och 
rättigheter i samband med behandling av 
personuppgifter förutsätter att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
vidtas både när behandlingen utformas och 
i själva behandlingsögonblicket så att 
kraven i denna förordning uppfylls. För att 
säkerställa och visa att denna förordning 
följs, bör den registeransvarige anta 
interna strategier och vidta lämpliga 
åtgärder, särskilt för att uppfylla 
principerna om inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard.

(61) För att infria konsumenters och 
företags förväntningar vad gäller skyddet 
av de registrerades fri- och rättigheter i 
samband med behandling av 
personuppgifter kan lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder vidtas både när 
behandlingen utformas och i själva 
behandlingsögonblicket så att kraven i 
denna förordning uppfylls. Åtgärder som 
har till syfte att öka informationen till 
konsumenterna och underlätta deras val 
bör uppmuntras genom branschsamarbete 
och främjande av innovativa lösningar, 
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produkter och tjänster.

Or. en

Motivering

Sättet att integrera integritets- och uppgiftsskydd i interna processer bör fortsätta att vara 
flexibelt och ge utrymme för anpassning. Begreppet inbyggt integritetsskydd bör vara 
teknikneutralt, inte införa särskilda tekniska eller driftmässiga påbud och inte bidra till en 
differentiering mellan IKT och andra sektorer.

Ändringsförslag 251
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) Genom denna förordning 
uppmuntras företag att utarbeta interna 
program som ska fastställa vilka 
behandlingar som sannolikt utsätter de 
registrerades rättigheter och friheter för 
särskilda risker i kraft av sin karaktär, 
omfattning eller sitt ändamål, och att 
inrätta lämpliga skyddsåtgärder för 
uppgiftsskydd och utarbeta innovativa 
lösningar för inbyggda uppgiftsskydd och 
tekniker för bättre uppgiftsskydd. 
Företagen bör sedan offentligt och 
proaktivt visa att de efterlever 
bestämmelserna och andan i denna 
förordning och därigenom öka 
EU-medborgarnas tillförsikt. Företagets 
ansvarstagande för skyddet av 
personaluppgifter kan dock inte befria ett 
företag från några skyldigheter som 
föreskrivs i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål, villkor och medel för 
en behandling gemensamt tillsammans 
med andra registeransvariga eller när en 
behandling utförs på en registeransvarigs 
vägnar.

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål för en behandling 
gemensamt tillsammans med andra 
registeransvariga eller när en behandling 
utförs på en registeransvarigs vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål, villkor och medel för 
en behandling gemensamt tillsammans 
med andra registeransvariga eller när en 
behandling utförs på en registeransvarigs 
vägnar.

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål för en behandling 
gemensamt tillsammans med andra 
registeransvariga eller när en behandling 
utförs på en registeransvarigs vägnar.

Or. en
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Ändringsförslag 254
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål, villkor och medel för 
en behandling gemensamt tillsammans 
med andra registeransvariga eller när en 
behandling utförs på en registeransvarigs 
vägnar.

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål för en behandling 
gemensamt tillsammans med andra 
registeransvariga eller när en behandling 
utförs på en registeransvarigs vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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
företag som behandlar uppgifter om ett
litet antal registrerade eller är en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
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registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

I den digitala miljön är det inte längre lämpligt att använda antalet anställda som mått på ett 
företags storlek. Ett fotobehandlingsföretag förvärvades nyligen för 1 miljard US-dollar och 
hade vid den tidpunkten 13 anställda. Det som är av betydelse är antalet registrerade.

Ändringsförslag 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga eller 
registerförarna dokumentera varje 
behandling. Alla registeransvariga och 
registerförare bör vara skyldiga att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten och på 
dennas begäran göra dokumenteringen 
tillgänglig så att den kan tjäna som grund 
för övervakningen av behandlingen.

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga dokumentera 
varje behandling under dess ansvar. Alla 
registeransvariga bör vara skyldiga att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten och på 
dennas begäran göra dokumenteringen 
tillgänglig så att den kan tjäna som grund 
för övervakningen av behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 257
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga eller 
registerförarna dokumentera varje 

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga dokumentera 
varje behandling. Alla registeransvariga 
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behandling. Alla registeransvariga och 
registerförare bör vara skyldiga att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten och på 
dennas begäran göra dokumenteringen 
tillgänglig så att den kan tjäna som grund 
för övervakningen av behandlingen.

bör vara skyldiga att samarbeta med 
tillsynsmyndigheten och på dennas begäran 
göra dokumenteringen tillgänglig så att den 
kan tjäna som grund för övervakningen av 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 258
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. Åtgärderna bör leda till en 
lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till 
dagens tekniska utveckling och till 
kostnaderna för genomförandet med 
hänsyn till riskerna och vilken typ av 
personuppgifter som ska skyddas. Vid 
införandet av tekniska standarder och 
organisatoriska åtgärder som ska borga för 
säkerheten vid behandling bör 
kommissionen främja teknikneutralitet, 
interoperabilitet och innovation, och om så 
är lämpligt samarbeta med tredjeland.

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. De registeransvariga eller 
registerförarna bör ta vederbörlig hänsyn 
till de större risker som uppkommer av 
behandling av de registrerades 
personuppgifter, på grund av uppgifternas 
känsliga karaktär. Åtgärderna bör leda till 
en lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till 
dagens tekniska utveckling och till 
kostnaderna för genomförandet med 
hänsyn till riskerna och vilken typ av 
personuppgifter som ska skyddas. Vid 
införandet av tekniska standarder och 
organisatoriska åtgärder som ska borga för 
säkerheten vid behandling bör 
kommissionen främja teknikneutralitet, 
interoperabilitet och innovation, och om så 
är lämpligt samarbeta med tredjeland.

Or. en

Motivering

Alla personuppgifter uppkommer inte på samma sätt. Det finns fall då de personuppgifter som 
samlas in är mer känsliga än andra, t.ex. personuppgifter som samlas in av resebyråer eller 



PE502.053v01-00 72/138 AM\922340SV.doc

SV

marknadsföringsorganisationer.

Ändringsförslag 259
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. Åtgärderna bör leda till en 
lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till 
dagens tekniska utveckling och till 
kostnaderna för genomförandet med 
hänsyn till riskerna och vilken typ av 
personuppgifter som ska skyddas. Vid 
införandet av tekniska standarder och 
organisatoriska åtgärder som ska borga för 
säkerheten vid behandling bör
kommissionen främja teknikneutralitet, 
interoperabilitet och innovation, och om så 
är lämpligt samarbeta med tredjeland.

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. Åtgärderna bör leda till en 
lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till 
dagens tekniska utveckling och till 
kostnaderna för genomförandet med 
hänsyn till riskerna och vilken typ av 
personuppgifter som ska skyddas. Vid 
införandet av tekniska standarder och 
organisatoriska åtgärder som ska borga för 
säkerheten vid behandling bör 
teknikneutralitet, interoperabilitet och 
innovation främjas, och om så är lämpligt
bör tredjeländer uppmuntras till detta.

Or. en

Motivering

Det verkar inte finnas något giltigt skäl att de åtgärder som främjas är begränsade till 
Europeiska kommissionen.

Ändringsförslag 260
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
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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. 
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.

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 72 timmar. 
Om detta inte kan uppnås inom 72 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.

Or. en

Ändringsförslag 261
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 67
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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. 
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.

(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 72 timmar. 
Om detta inte kan uppnås inom 72 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.

Or. en

Ändringsförslag 262
Paul Rübig
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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. 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.

(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. Om 
detta inte kan uppnås inom 24 timmar bör 
en förklaring av skälen till fördröjningen 
åtfölja anmälan. 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 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.

Or. de
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Ändringsförslag 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Direktiv 95/46/EG innehöll 
bestämmelser om en allmän skyldighet att 
anmäla behandling av personuppgifter till 
tillsynsmyndigheterna. Denna skyldighet 
medförde administrativa och ekonomiska 
bördor, men förbättrade inte alltid 
personuppgiftsskyddet. Denna 
övergripande och allmänna 
anmälningsskyldighet bör därför avskaffas 
och ersättas av effektiva förfaranden och 
en mekanism som i stället fokuseras på de 
behandlingar som sannolikt utsätter de 
registrerades rättigheter och friheter för 
särskilda risker i kraft av sin karaktär, 
omfattning eller ändamål. I sådana fall bör 
den registeransvarige eller registerföraren
före behandlingen göra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, som främst bör innefatta de 
planerade åtgärder, skyddsåtgärder och 
mekanismer som ska säkerställa 
personuppgiftskyddet och som ska visa att 
denna förordning efterlevs.

(70) Direktiv 95/46/EG innehöll 
bestämmelser om en allmän skyldighet att 
anmäla behandling av personuppgifter till 
tillsynsmyndigheterna. Denna skyldighet 
medförde administrativa och ekonomiska 
bördor, men förbättrade inte alltid 
personuppgiftsskyddet. Denna 
övergripande och allmänna 
anmälningsskyldighet bör därför avskaffas 
och ersättas av effektiva förfaranden och 
en mekanism som i stället fokuseras på de 
behandlingar som sannolikt utsätter de 
registrerades rättigheter och friheter för 
särskilda risker i kraft av sin karaktär, 
omfattning eller ändamål. I sådana fall bör 
den registeransvarige före behandlingen 
göra en konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, som främst bör innefatta de 
planerade åtgärder, skyddsåtgärder och 
mekanismer som ska säkerställa 
personuppgiftskyddet och som ska visa att 
denna förordning efterlevs.

Or. en

Motivering

Det bör vara de registeransvarigas uppgift att bedöma konsekvenserna för integriteten när de 
fastställer ändamålet med behandlingen.

Ändringsförslag 264
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 70a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70a) I direktiv 2002/58/EG fastställs 
skyldigheter vid anmälan av 
personuppgiftsbrott för behandling av 
personuppgifter i samband med 
tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster i 
allmänna kommunikationsnät i unionen. 
Om leverantörerna av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster 
tillhandahåller andra tjänster, omfattas 
dessa av skyldigheterna att anmäla 
uppgiftsbrott i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Om det av en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd framgår att 
behandlingen innebär att de registrerades 
rättigheter och friheter utsätts för 
höggradiga särskilda risker, exempelvis att 
enskilda fråntas sina rättigheter eller 
genom att särskild ny teknik används, bör 
innan behandlingen inleds samråd ske med 
tillsynsmyndigheten om den behandling 
som medför risker och eventuellt inte 
överensstämmer med denna förordning och 
förslag lämnas som åtgärdar situationen.
Denna typ av samråd bör även ske som ett 
led i det nationella parlamentets 
förberedande arbete med en åtgärd eller 
som ett led i arbetet med en åtgärd som 
grundas på en sådan lagstiftande åtgärd 
som definierar behandlingens art och 
anger lämpliga skyddsåtgärder.

(74) Om det av en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd framgår att 
behandlingen innebär att de registrerades 
rättigheter och friheter utsätts för 
höggradiga särskilda risker, exempelvis att 
enskilda fråntas sina rättigheter eller 
genom att särskild ny teknik används, bör 
innan behandlingen inleds samråd ske med 
tillsynsmyndigheten om den behandling 
som medför risker och eventuellt inte 
överensstämmer med denna förordning.



PE502.053v01-00 78/138 AM\922340SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Samråd bör ske mellan tillsynsmyndigheter och registeransvariga och registerförare om det 
finns en indikation på att behandlingarna medför höggradiga särskilda risker för de 
registrerades rättigheter och friheter och den riskabla behandlingen kanske inte 
överensstämmer med denna förordning.

Ändringsförslag 266
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) Sammanslutningar eller andra organ 
som företräder kategorier av 
registeransvariga bör uppmuntras att 
utarbeta uppförandekodexar inom 
gränserna för denna förordning, så att 
tillämpningen av förordningen 
effektiviseras, under beaktande av de 
särdrag som finns vid behandling som sker 
inom vissa sektorer.

(76) Sammanslutningar eller andra organ 
som företräder kategorier av 
registeransvariga bör uppmuntras att 
utarbeta uppförandekodexar inom 
gränserna för denna förordning, så att 
tillämpningen av förordningen 
effektiviseras, under beaktande av de 
särdrag som finns vid behandling som sker 
inom vissa sektorer. Sådana kodexar bör 
underlätta efterlevnaden inom 
näringslivet.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att sådana uppförandekodexar är till nytta för näringslivet och inte en gest 
som i gengäld kräver mindre tillsyn från tillsynsmyndigheternas sida.

Ändringsförslag 267
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) För att förbättra öppenheten och (77) För att förbättra öppenheten och 
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efterlevnaden av denna förordning bör 
införandet av certifieringsmekanismer, 
uppgiftsskyddsförsegling och 
uppgiftsskyddsmärkning uppmuntras, så att 
registrerade snabbt kan bedöma nivån på 
relevanta produkters och tjänsters 
uppgiftsskydd.

efterlevnaden av denna förordning bör 
införandet av certifieringsmekanismer, 
uppgiftsskyddsförsegling och 
uppgiftsskyddsmärkning uppmuntras, så att 
registrerade snabbt, tillförlitligt och 
verifierbart kan bedöma nivån på relevanta 
produkters och tjänsters uppgiftsskydd.

Or. en

Motivering

Sådana verktyg måste testas rigoröst och lärdomar måste dras av framgångar och 
misslyckanden med denna uppläggning.

Ändringsförslag 268
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Gränsöverskridande flöden av 
personuppgifter är nödvändiga för 
utvecklingen av internationell handel och 
internationellt samarbete. Ökningen av 
dessa flöden har medfört nya utmaningar 
och nya farhågor när det gäller skyddet av 
personuppgifter. Det är viktigt att den 
skyddsnivå som enskilda garanteras inom 
unionen genom denna förordning inte 
undergrävs när personuppgifter överförs 
från unionen till tredjeland eller till 
internationella organisationer. Överföringar 
till tredjeländer får under alla 
omständigheter endast utföras i full 
överensstämmelse med denna förordning.

(78) Gränsöverskridande flöden av 
personuppgifter är nödvändiga för 
utvecklingen av internationell handel och 
internationellt samarbete. Ökningen av 
dessa flöden har medfört nya utmaningar 
och nya farhågor när det gäller skyddet av 
personuppgifter. Det är viktigt att den 
skyddsnivå som enskilda och juridiska 
personer garanteras inom unionen genom 
denna förordning inte undergrävs när 
personuppgifter överförs från unionen till 
tredjeland eller till internationella 
organisationer. Överföringar till 
tredjeländer får under alla omständigheter 
endast utföras i full överensstämmelse med 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 269
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Denna förordning påverkar inte 
internationella avtal mellan unionen och 
tredjeländer som reglerar överföring av 
personuppgifter, däribland lämpliga 
skyddsåtgärder som gagnar de registrerade.

(79) Under en övergångsperiod på [5 år] 
efter ikraftträdandet av denna förordning 
påverkar förordningen inte internationella 
avtal mellan unionen och tredjeländer som 
reglerar överföring av personuppgifter, 
däribland lämpliga skyddsåtgärder som 
gagnar de registrerade. Under 
övergångsperioden bör en översyn göras 
av alla internationella avtal mellan 
unionen och tredjeländer som reglerar 
överföringen av personuppgifter, 
däribland lämpliga skyddsåtgärder som 
gagnar de registrerade, för att anpassa 
åtgärderna till denna förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 270
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Denna förordning påverkar inte 
internationella avtal mellan unionen och 
tredjeländer som reglerar överföring av 
personuppgifter, däribland lämpliga 
skyddsåtgärder som gagnar de registrerade.

(79) Denna förordning påverkar inte 
internationella avtal mellan unionen och 
tredjeländer som reglerar överföring av 
personuppgifter, däribland lämpliga 
skyddsåtgärder som gagnar de registrerade, 
som garanterar motsvarande skyddsnivå 
för medborgarnas grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget säkerställer förenlighet med uppläggningen på andra ställen i 
förordningen.
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Ändringsförslag 271
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Kommissionen kan med verkan för 
hela unionen fastställa att vissa 
tredjeländer, ett visst territorium eller en 
viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation kan 
garantera adekvat uppgiftsskydd, och på så 
sätt skapa rättssäkerhet och enhetlighet i 
hela unionen vad gäller dessa tredjeländer 
eller internationella organisationer. I dessa 
fall får överföringar av personuppgifter till 
dessa länder ske utan vidare tillstånd.

(80) Kommissionen kan med verkan för 
hela unionen fastställa att vissa 
tredjeländer, ett visst territorium eller en 
viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation kan 
garantera adekvat uppgiftsskydd, och på så 
sätt skapa rättssäkerhet och enhetlighet i 
hela unionen vad gäller dessa tredjeländer 
eller internationella organisationer. I dessa 
fall får överföringar av personuppgifter till 
dessa länder ske utan vidare tillstånd.
Kommissionen får också efter att ha 
varslat det tredjelandet och lämnat en 
fullständig motivering besluta att ett 
sådant beslut ska återkallas.

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tänka sig att situationen för uppgiftsskyddet i ett sådant tredjeland inte 
därefter skulle kunna försämras.

Ändringsförslag 272
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82) Kommissionen kan likaså konstatera 
att ett tredjeland, ett visst territorium eller 
en viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation inte 
garanterar adekvat skyddsnivå. 

utgår
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Överföring av personuppgifter till detta 
tredjeland bör då förbjudas. I så fall bör 
det finnas möjlighet till samråd mellan 
kommissionen och dessa tredjeländer 
eller internationella organisationer.

Or. en

Motivering

Det följer att ett land som inte har bedömts ha en adekvat skyddsnivå inte bör ta emot 
överföringar av EU-uppgifter. Skälet tillför därför inte någon klarhet eller betydelse.

Ändringsförslag 273
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Saknas beslut om adekvat skyddsnivå 
bör den registeransvarige eller 
registerföraren vidta åtgärder för att 
kompensera för det bristande 
uppgiftsskyddet i ett tredjeland med hjälp 
av lämpliga skyddsåtgärder för den 
registrerade. Sådana lämpliga 
skyddsåtgärder kan bestå i tillämpning av 
bindande företagsbestämmelser, 
standardbestämmelser om uppgiftsskydd 
som antagits av kommissionen, 
standardbestämmelser om uppgiftsskydd 
som antagits av en tillsynsmyndighet, 
avtalsbestämmelser som godkänts av en 
tillsynsmyndighet eller andra passande 
och proportionella åtgärder som kan vara 
motiverade med hänsyn till alla 
omständigheterna kring en 
uppgiftsöverföring eller en serie av 
uppgiftsöverföringar och som har 
godkänts av en tillsynsmyndighet.

utgår

Or. en
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Motivering

Strykningen av detta skäl återspeglar den föreslagna ändringen av artikel 44, som innebär en 
strykning av undantaget för den registeransvariges ”berättigade intressen”.

Ändringsförslag 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Registeransvarigas eller 
registerförares möjlighet att använda 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av kommissionen eller av en 
tillsynsmyndighet bör inte hindra att de 
infogar standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser i ett vidare 
avtal eller lägger till andra bestämmelser 
såvida dessa inte, direkt eller indirekt, står i 
strid mot standardavtalsklausuler som 
antagits av kommissionen eller av en 
tillsynsmyndighet eller påverkar de 
registrerades grundläggande rättigheter 
eller friheter.

(84) Registeransvarigas eller 
registerförares möjlighet att använda 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av kommissionen eller av en 
tillsynsmyndighet bör inte hindra att de 
infogar standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser i ett vidare 
avtal eller lägger till andra bestämmelser 
såvida dessa inte, direkt eller indirekt, står i 
strid mot standardavtalsklausuler som 
antagits av kommissionen eller av en 
tillsynsmyndighet eller påverkar de 
registrerades grundläggande rättigheter 
eller friheter. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att uppmuntra registeransvariga 
och registerförare att tillhandahålla ännu 
mer verkningsfulla skyddsåtgärder via 
ytterligare avtalsmässiga åtaganden som 
kompletterar standardklausulerna om 
uppgiftsskydd.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget får organisationerna ett incitament att gå längre än de lägsta 
lagstadgade efterlevnadskraven genom system som datasigill eller förtroendemärkning. 
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Ändringsförslag 275
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Dessa undantag bör främst vara 
tillämpliga på uppgiftsöverföringar som 
krävs och är nödvändiga för att skydda 
viktiga samhälleliga intressen, exempelvis 
vid internationella uppgiftsöverföringar 
mellan konkurrensmyndigheter, skatte-
eller tullmyndigheter, 
finanstillsynsmyndigheter, mellan 
socialförsäkringsmyndigheter, eller till 
myndigheter som är behöriga att 
förebygga, utreda, avslöja och lagföra 
brott.

(87) Dessa undantag bör främst vara 
tillämpliga på uppgiftsöverföringar som 
krävs och är nödvändiga för att skydda 
viktiga samhälleliga intressen, exempelvis 
vid internationella uppgiftsöverföringar 
mellan konkurrensmyndigheter, skatte-
eller tullmyndigheter, 
finanstillsynsmyndigheter, mellan 
socialförsäkringsmyndigheter, eller till 
myndigheter som är behöriga att 
förebygga, utreda, avslöja och lagföra 
brott. Överföring av personuppgifter som 
grundas på sådana viktiga samhälleliga 
intressen bör endast användas för 
tillfälliga överföringar. I varje enskilt fall 
bör en omsorgsfull bedömning göras av 
alla omständigheter för den överföring 
som behöver utföras.

Or. en

Motivering

Undantaget för samhälleliga intressen behöver begränsas närmare, i linje med den 
föreslagna ändringen av artikel 44.

Ändringsförslag 276
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Överföringar som inte kan anses 
vara ofta återkommande eller omfattande 
bör också vara möjliga när 
registeransvariga eller registerförare har 

utgår
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berättigade intressen för detta och sedan 
de har bedömt omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Vid behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål bör hänsyn tas till 
samhällets legitima förväntningar om 
kunskapsökning.

Or. en

Motivering

Strykningen av detta skäl återspeglar den föreslagna ändringen av artikel 44, som innebär en 
strykning av undantaget för den registeransvariges ”berättigade intressen”.

Ändringsförslag 277
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) Om kommissionen inte har fattat 
beslut om adekvat uppgiftsskyddsnivå i ett 
tredjeland bör den registeransvarige eller 
registerföraren i alla fall använda sig av 
lösningar som ger de registrerade en 
garanti för att de fortsatt kan utöva sina 
grundläggande rättigheter och att 
skyddsåtgärderna kvarstår vad gäller 
behandling av deras personuppgifter inom 
unionen när dessa uppgifter väl har 
överförts.

(89) Om kommissionen inte har fattat 
beslut om adekvat uppgiftsskyddsnivå i ett 
tredjeland bör den registeransvarige eller 
registerföraren i alla fall använda sig av 
lösningar som ger de registrerade en
rättsligt bindande garanti för att de fortsatt 
kan utöva sina grundläggande rättigheter 
och att skyddsåtgärderna kvarstår vad 
gäller behandling av deras personuppgifter 
inom unionen när dessa uppgifter väl har 
överförts. Denna garanti ska omfatta 
ekonomisk gottgörelse vid förlust eller 
obehörig åtkomst till eller behandling av 
uppgifterna och en skyldighet, oberoende 
av den lokala lagstiftningen, att lämna 
fullständiga upplysningar om all åtkomst 
till uppgifterna av offentliga myndigheter 
i det tredjelandet.

Or. en
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Motivering

Kommissionens text är för vag och stämmer inte med resten av förordningen.

Ändringsförslag 278
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Vissa tredjeländer har antagit lagar 
och andra författningar som syftar till att 
direkt reglera uppgiftsbehandling som 
utövas av fysiska och juridiska personer 
under medlemsstaternas jurisdiktion. 
Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar 
och andra författningar kan strida mot 
internationell rätt och inverka menligt på 
det skydd av enskilda som garanteras inom 
unionen genom denna förordning. 
Överföringar bör endast tillåtas om 
villkoren i denna förordning för en 
överföring till tredjeländer är uppfyllda. 
Detta kan bl.a. vara fallet när utlämnande 
är nödvändigt på grund av ett viktigt 
samhällsintresse som erkänns i 
unionslagstiftningen eller i en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Villkoren för 
att ett viktigt samhällsintresse ska anses 
föreligga bör ytterligare specificeras av 
kommissionen i en delegerad akt.

(90) Vissa tredjeländer har antagit lagar 
och andra författningar som syftar till att 
direkt reglera uppgiftsbehandling som 
utövas av fysiska och juridiska personer 
under medlemsstaternas jurisdiktion. 
Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar 
och andra författningar måste som 
standard anses strida mot internationell 
rätt och inverka menligt på det skydd av 
enskilda som garanteras inom unionen 
genom denna förordning. Överföringar bör 
endast tillåtas om villkoren i denna 
förordning för en överföring till 
tredjeländer är uppfyllda. Detta kan bl.a. 
vara fallet när utlämnande är nödvändigt på 
grund av ett viktigt samhällsintresse som 
erkänns i unionslagstiftningen eller i en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Villkoren för 
att ett viktigt samhällsintresse ska anses 
föreligga bör ytterligare specificeras av 
kommissionen i en delegerad akt. Enbart 
det faktum att det finns lagstiftning i ett 
land som, även om det bara är teoretiskt 
och oberoende av dess tillämpning, tillåter 
extraterritoriell åtkomst till 
EU-medborgares uppgifter, är tillräckligt 
för att återkalla erkännandet av adekvat 
skyddsnivå eller ett motsvarande bilateralt 
avtal med det landet.

Or. en



AM\922340SV.doc 87/138 PE502.053v01-00

SV

Motivering

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Ändringsförslag 279
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Vissa tredjeländer har antagit lagar 
och andra författningar som syftar till att 
direkt reglera uppgiftsbehandling som 
utövas av fysiska och juridiska personer 
under medlemsstaternas jurisdiktion. 
Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar 
och andra författningar kan strida mot 
internationell rätt och inverka menligt på 
det skydd av enskilda som garanteras inom 
unionen genom denna förordning. 
Överföringar bör endast tillåtas om 
villkoren i denna förordning för en 
överföring till tredjeländer är uppfyllda. 
Detta kan bl.a. vara fallet när utlämnande 
är nödvändigt på grund av ett viktigt 
samhällsintresse som erkänns i 
unionslagstiftningen eller i en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Villkoren för 
att ett viktigt samhällsintresse ska anses 
föreligga bör ytterligare specificeras av 
kommissionen i en delegerad akt.

(90) Vissa tredjeländer har antagit lagar 
och andra författningar som syftar till att 
direkt reglera uppgiftsbehandling som 
utövas av fysiska och juridiska personer 
under medlemsstaternas jurisdiktion. 
Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar 
och andra författningar kan strida mot 
internationell rätt och inverka menligt på 
det skydd av enskilda och juridiska 
personer som garanteras inom unionen 
genom denna förordning. Överföringar bör 
endast tillåtas om villkoren i denna 
förordning för en överföring till 
tredjeländer är uppfyllda. Detta kan bl.a. 
vara fallet när utlämnande är nödvändigt på 
grund av ett viktigt samhällsintresse som 
erkänns i unionslagstiftningen eller i en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Villkoren för 
att ett viktigt samhällsintresse ska anses 
föreligga bör ytterligare specificeras av 
kommissionen i en delegerad akt.

Or. de
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Ändringsförslag 280
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(92) För att skydda enskilda vid 
behandlingen av personuppgifter är det 
avgörande att medlemsstaterna inrättar 
tillsynsmyndigheter som utför sitt uppdrag 
under fullständigt oberoende. 
Medlemsstaterna kan inrätta fler än en 
tillsynsmyndighet om det behövs för att ta 
hänsyn till den egna konstitutionella, 
organisatoriska och administrativa 
strukturen.

(92) För att skydda enskilda vid 
behandlingen av personuppgifter är det 
avgörande att medlemsstaterna inrättar 
tillsynsmyndigheter som utför sitt uppdrag 
under fullständigt oberoende. 
Medlemsstaterna kan inrätta fler än en 
tillsynsmyndighet om det behövs för att ta 
hänsyn till den egna konstitutionella, 
organisatoriska och administrativa 
strukturen. Oberoende ska förstås som att 
inte ha direkt eller indirekt politisk 
inblandning i valet av ledning och ha 
tillräckliga ekonomiska, personalmässiga 
och juridiska resurser att fullgöra sitt 
uppdrag fullt ut.

Or. en

Motivering

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ 
(C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human –
to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide 
supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect 
the fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Ändringsförslag 281
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) Varje tillsynsmyndighet bör tilldelas 
de ekonomiska och personella resurser och 
lokalutrymmen samt den infrastruktur som 
krävs för att den effektivt ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, däribland de 
arbetsuppgifter som är knutna till 
ömsesidigt bistånd och samarbete med 
övriga tillsynsmyndigheter i hela unionen.

(94) Varje tillsynsmyndighet bör tilldelas 
de ekonomiska och personella resurser, 
särskilt för att se till att personalen har 
tillräcklig teknisk kompetens, och 
lokalutrymmen samt den infrastruktur som 
krävs för att den effektivt ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, däribland de 
arbetsuppgifter som är knutna till 
ömsesidigt bistånd och samarbete med 
övriga tillsynsmyndigheter i hela unionen.

Or. en

Motivering

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ 
(C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human –
to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide 
supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect 
the fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Ändringsförslag 282
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(95) De allmänna villkoren för 
tillsynsmyndighetens ledamöter bör 

(95) De allmänna villkoren för 
tillsynsmyndighetens ledamöter bör 
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fastställas genom lag i varje medlemsstat. 
Bestämmelserna bör bl.a. föreskriva att de 
ska utnämnas antingen av parlamentet eller 
av medlemsstatens regering, och inkludera 
regler om deras personliga kvalifikationer 
och ställning.

fastställas genom lag i varje medlemsstat. 
Bestämmelserna bör bl.a. föreskriva att de 
ska utnämnas antingen av parlamentet eller 
av medlemsstatens regering, varvid risken 
för politisk inblandning bör minimeras,
och inkludera regler om deras personliga 
kvalifikationer, undvikande av 
intressekonflikter och ställning.

Or. en

Motivering

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ 
(C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human –
to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide 
supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect 
the fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Ändringsförslag 283
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(96) Tillsynsmyndigheterna bör övervaka 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning och bidra till att tillämpningen 
blir enhetlig över hela unionen för att 
skydda fysiska personer vid behandling av 
deras personuppgifter och för att underlätta 
det fria flödet av personuppgifter inom den 
inre marknaden. För dessa ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl 
inbördes som med kommissionen.

(96) Tillsynsmyndigheterna bör övervaka 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning och bidra till att tillämpningen 
blir enhetlig över hela unionen för att 
skydda fysiska och juridiska personer vid 
behandling av deras personuppgifter och 
för att underlätta det fria flödet av 
personuppgifter inom den inre marknaden. 
För dessa ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl 
inbördes som med kommissionen.
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Or. de

Ändringsförslag 284
Amelia Andersdotter

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 öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare. När 
tillsynsmyndigheten utför dessa 
verksamheter bör den vidta lämpliga steg 
för att samarbeta med sina motsvarigheter 
i andra medlemsstater där det finns 
registrerade som sannolikt kommer att 
beröras av behandlingarna, inbegripa 
Europeiska dataskyddsstyrelsen om så är 
lämpligt, inklusive genom att genomföra 
gemensamma utredningar. Lämpliga 
mekanismer bör införas för att säkerställa 
att mindre tillsynsmyndigheter har den 
kapacitet i form av ekonomiska, 
administrativa och personella resurser 
som krävs för att klara de eventuella extra 
bördor som läggs på dem.

Or. en

Motivering

Det finns en trend att multinationella nätföretag etablerar sig i vissa mindre 
EU-medlemsstater. Utan en mekanism för att se till att dessa tillsynsmyndigheter inte tyngs 
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ned av kostnaden för att tillhandahålla adekvat tillsyn under sådana omständigheter kan 
betydande luckor i tillsynen uppkomma. Tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över 
registeransvariga som behandlar personuppgifter i flera medlemsstater bör vidta lämpliga 
steg för att samarbeta med sina motsvarigheter i andra medlemsstater. I vissa fall kan det här 
vara till nytta att inbegripa styrelsen.

Ändringsförslag 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 
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.

Or. en

Motivering

Principen om en ansvarig myndighet bör tillämpas konsekvent för både registeransvariga 
som är etablerade inom EU och utanför och som omfattas av lagen.

Ändringsförslag 286
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 98a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98a) Om sådan behandling blir föremål 
för ett klagomål från en registrerad, bör 
den behöriga myndighet som har ansvaret 
vara den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där den registrerade har sin 
hemvist. Om registrerade inger liknande 
klagomål mot sådan behandling hos 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater, 
bör den behöriga myndigheten vara den 
där det första klagomålet ingavs.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att göra det möjligt för den registrerade att inge sitt administrativa klagomål 
hos den tillsynsmyndighet som är närmast den registrerades hemvist och i samma 
medlemsstat där han/hon vid behov kan väcka talan, för att förbättra den registrerades 
tillgång till rättsmedel och deras enhetlighet samt även för att undvika administrativa bördor. 

Ändringsförslag 287
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(104) Alla tillsynsmyndigheter bör ha rätt 
att delta i gemensamma insatser mellan 
tillsynsmyndigheter. Den anmodade 
tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att 
besvara en begäran inom en fastställd 
tidsperiod.

(104) Alla tillsynsmyndigheter bör ha rätt 
att delta i gemensamma insatser mellan 
tillsynsmyndigheter. Den anmodade 
tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att 
besvara en begäran inom en fastställd 
tidsperiod. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör kunna samordna 
sådana verksamheter, om de berörda 
tillsynsmyndigheterna så önskar.

Or. en

Motivering

För att göra samarbetet mer effektivt bör styrelsen anförtros samordningen av gemensamma 
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utredningar, om de berörda tillsynsmyndigheterna så önskar. Se även det relaterade 
ändringsförslaget till artikel 66.

Ändringsförslag 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 
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.

(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 behörig
tillsynsmyndighet avser att vidta en åtgärd 
gällande behandlingar som avser 
erbjudande av varor eller tjänster till 
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.

Or. en

Ändringsförslag 289
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Kommissionen kan för att se till att (107) Kommissionen kan för att se till att 
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denna förordning följs avge ett yttrande i 
denna fråga, eller fatta ett beslut som 
ålägger tillsynsmyndigheten att skjuta upp 
utkastet till åtgärd.

denna förordning följs avge ett yttrande i 
denna fråga, eller i brådskande fall fatta ett 
beslut som ålägger tillsynsmyndigheten att 
skjuta upp utkastet till åtgärd.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag överensstämmer inte med kommissionens ståndpunkt om 
tillsynsmyndigheternas oavhängighet.

Ändringsförslag 290
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör ersätta 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska 
datatillsynsmannen. Kommissionen bör 
delta i dess verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till
kommissionen och främja samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna i hela 
unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör agera oberoende när den utför sina 
arbetsuppgifter.

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör ersätta 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska 
datatillsynsmannen. Kommissionen bör 
delta i dess verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till
Europeiska unionens institutioner och 
främja samarbetet mellan 
tillsynsmyndigheterna i hela unionen, 
inbegripet samordning av gemensamma 
insatser. Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör agera oberoende när den utför sina 
arbetsuppgifter.

Or. en

Motivering

Det finns ingen uppenbar anledning att styrelsen bör begränsa sin rådgivningsverksamhet till 
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kommissionen. Det andra tillägget gör det möjligt för styrelsen att spela en större roll i 
samordningen av tillsynsmyndigheternas gemensamma insatser.

Ändringsförslag 291
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(118) Personer som lider skada till följd av 
otillåten behandling bör ha rätt till 
ersättning av registeransvariga eller 
registerförare, som dock kan befrias från 
skadeståndsskyldighet om de kan visa att 
de inte är ansvariga för skadan, särskilt om 
de kan påvisa att ett fel begåtts av den 
registrerade eller om det föreligger ett fall 
av force majeure.

(118) Personer som lider skada till följd av 
otillåten behandling bör ha rätt till 
ersättning av registeransvariga eller 
registerförare, som dock kan befrias från 
skadeståndsskyldighet om de kan visa att 
de inte är ansvariga för skadan, särskilt om 
de kan påvisa att den registrerade har 
huvudansvaret för felet eller om det 
föreligger ett fall av force majeure.

Or. en

Motivering

Att den registrerade har något grad av ansvar för felet bör inte automatiskt innebära att den 
registeransvariges eller registerförarens ansvar försvinner om de är delaktiga i felet.

Ändringsförslag 292
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter
enkom för journalistiska, konstnärliga eller 
litterära ändamål bör undantas från vissa av 
kraven i denna förordning, så att rätten till 
skydd av personuppgifter kan förenas med 
rätten till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta 
emot och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i 
Europeiska unionens stadga om de 

(121) Behandling av personuppgifter för 
journalistiska, konstnärliga eller litterära 
ändamål bör undantas från vissa av kraven 
i denna förordning, så att rätten till skydd 
av personuppgifter kan förenas med rätten 
till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta emot 
och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i 
Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna. Detta bör 
särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

grundläggande rättigheterna. Detta bör 
särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

Or. de

Motivering

Utformningen av mediernas frihet i uppgiftsskyddslagstiftningen gäller inte ”enkom” det rent 
journalistiska arbetet. Det journalistiska efterforskningsarbetet kan också hamna i riskzonen 
om uppgifter om tjänsteresor, ersättningar till källor, etc. blir kända för utomstående.
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Ändringsförslag 293
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga eller 
litterära ändamål bör undantas från vissa av 
kraven i denna förordning, så att rätten till 
skydd av personuppgifter kan förenas med 
rätten till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta 
emot och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör 
därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna 
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 
överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att ta 
hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga eller 
litterära ändamål bör undantas från vissa av 
kraven i denna förordning, så att rätten till 
skydd av personuppgifter kan förenas med 
rätten till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta 
emot och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör 
därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna 
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 
överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att ta 
hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som
”journalistiska” om målet för dem är att
analysera och bland allmänheten sprida 
information, åsikter eller idéer, oavsett 
vilket medium som används för att nå detta 
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Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

mål. Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

Or. en

Motivering

Detta – och alla andra – undantag måste tydligt avgränsas.

Ändringsförslag 294
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 121a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121a) Denna förordning gör det möjligt 
att vid tillämpningen av bestämmelserna i 
den ta hänsyn till principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar. Personuppgifter i 
handlingar som innehas av en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ får 
lämnas ut av myndigheten eller organet i 
överensstämmelse med den 
medlemsstatslagstiftning som den berörda 
offentliga myndigheten eller det berörda 
offentliga organet omfattas av. I sådan 
lagstiftning måste en avvägning göras 
mellan rätten till skydd av personuppgifter 
och principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att den demokratiska kontrollen av offentliga angelägenheter inte i 
onödan försvåras av bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Så som framförts i 
yttranden från Europeiska datatillsynsmannen, artikel 29-gruppen och Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter måste därför principen om allmänhetens tillgång till 
allmänna handlingar garanteras.
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Ändringsförslag 295
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 121a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121a) Denna förordning gör det möjligt 
att vid tillämpningen av bestämmelserna i 
den ta hänsyn till principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar. Personuppgifter i 
handlingar som innehas av en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ får 
lämnas ut av myndigheten eller organet i 
överensstämmelse med den 
medlemsstatslagstiftning som den berörda 
offentliga myndigheten eller det berörda 
offentliga organet omfattas av. I sådan 
lagstiftning måste en avvägning göras 
mellan rätten till skydd av personuppgifter 
och principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att den demokratiska kontrollen av offentliga angelägenheter inte i 
onödan försvåras av bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Så som framförts i 
yttranden från Europeiska datatillsynsmannen, Artikel 29-gruppen och Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter måste därför principen om allmänhetens tillgång till 
allmänna handlingar garanteras i en artikel och inte enbart i ett skäl.

Ändringsförslag 296
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 126

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(126) Vetenskaplig forskning bör i denna (126) Vetenskaplig forskning bör i denna 
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förordning också omfatta grundforskning, 
målforskning och privatfinansierad 
forskning och bör dessutom ta hänsyn till 
unionens mål enligt artikel 179.1 i 
EUF-fördraget angående åstadkommandet 
av ett europeiskt forskningsområde.

förordning också omfatta grundforskning, 
målforskning och privatfinansierad 
forskning i den mening som avses i 
artikel 13 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och 
bör dessutom ta hänsyn till unionens mål 
enligt artikel 179.1 i EUF-fördraget 
angående åstadkommandet av ett 
europeiskt forskningsområde. Det bör inte 
inbegripa marknadsundersökningar.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att forskningsundantaget är avsett för forskning i strikt bemärkelse, inte för 
marknadsundersökningar.

Ändringsförslag 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter och för att säkra den 
fria rörligheten för personuppgifter inom 
unionen bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Delegerade 
akter bör framför allt antas när det gäller 
följande: behandlingens laglighet, 
precisering av kriterier och villkor för 
barns samtycke, behandling av särskilda 
kategorier av uppgifter, precisering av 
kriterier och villkor vad gäller uppenbart 
orimliga krav och avgifter för att den 
registrerade ska kunna utöva sina 
rättigheter, kriterier och krav vad gäller 
information till den registrerade och 

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter bör man i lämpliga 
näringslivsledda åtgärder och policyer 
vederbörligen beakta principerna om 
neutralitet avseende teknik, tjänster och 
affärsmodell för att främja den fria 
rörligheten för personuppgifter inom 
unionen.
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rätten till tillgång, rätten att bli bortglömd 
och rätten till radering, 
profileringsbaserade åtgärder, kriterier 
och krav vad gäller den registeransvariges 
ansvar samt inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, 
registerförare, kriterier och krav vad 
gäller dokumentering av och säkerhet vid 
behandlingen, kriterier och krav vad 
gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar 
den registrerade negativt, kriterier och 
villkor vad gäller behandling som kräver 
en konsekvensbedömning av 
uppgiftsskyddet, kriterier och krav när 
man avgör om höggradiga särskilda 
risker föreligger som kräver 
förhandssamråd, uppgiftsskyddsombudets 
utnämning och arbetsuppgifter, 
uppförandekodexar, kriterier och krav 
vad gäller certifieringsmekanismer, 
kriterier och krav vad gäller överföringar 
som sker på grundval av bindande 
företagsregler, överföringsundantag, 
administrativa påföljder, behandling för 
hälso- och sjukvårdsändamål, behandling 
vid anställningar och behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 298
Paul Rübig
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Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter och för att säkra den 
fria rörligheten för personuppgifter inom 
unionen bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Delegerade 
akter bör framför allt antas när det gäller 
följande: behandlingens laglighet, 
precisering av kriterier och villkor för 
barns samtycke, behandling av särskilda 
kategorier av uppgifter, precisering av 
kriterier och villkor vad gäller uppenbart 
orimliga krav och avgifter för att den 
registrerade ska kunna utöva sina 
rättigheter, kriterier och krav vad gäller 
information till den registrerade och rätten 
till tillgång, rätten att bli bortglömd och 
rätten till radering, profileringsbaserade 
åtgärder, kriterier och krav vad gäller den 
registeransvariges ansvar samt inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard, registerförare, kriterier och krav 
vad gäller dokumentering av och säkerhet 
vid behandlingen, kriterier och krav vad 
gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar den 
registrerade negativt, kriterier och villkor 
vad gäller behandling som kräver en 
konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet, 
kriterier och krav när man avgör om 
höggradiga särskilda risker föreligger som 
kräver förhandssamråd, 
uppgiftsskyddsombudets utnämning och 
arbetsuppgifter, uppförandekodexar, 
kriterier och krav vad gäller 

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska
och juridiska personers grundläggande 
rättigheter och friheter och i synnerhet 
deras rätt till skydd av personuppgifter och 
för att säkra den fria rörligheten för 
personuppgifter inom unionen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller följande:
behandlingens laglighet, precisering av 
kriterier och villkor för barns samtycke, 
behandling av särskilda kategorier av 
uppgifter, precisering av kriterier och 
villkor vad gäller uppenbart orimliga krav 
och avgifter för att den registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter, kriterier och 
krav vad gäller information till den 
registrerade och rätten till tillgång, rätten 
att bli bortglömd och rätten till radering, 
profileringsbaserade åtgärder, kriterier och 
krav vad gäller den registeransvariges 
ansvar samt inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, registerförare, 
kriterier och krav vad gäller dokumentering 
av och säkerhet vid behandlingen, kriterier 
och krav vad gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar den 
registrerade negativt, kriterier och villkor 
vad gäller behandling som kräver en 
konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet, 
kriterier och krav när man avgör om 
höggradiga särskilda risker föreligger som 
kräver förhandssamråd, 
uppgiftsskyddsombudets utnämning och 
arbetsuppgifter, uppförandekodexar, 
kriterier och krav vad gäller 
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certifieringsmekanismer, kriterier och krav 
vad gäller överföringar som sker på 
grundval av bindande företagsregler, 
överföringsundantag, administrativa 
påföljder, behandling för hälso- och 
sjukvårdsändamål, behandling vid 
anställningar och behandling för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

certifieringsmekanismer, kriterier och krav 
vad gäller överföringar som sker på 
grundval av bindande företagsregler, 
överföringsundantag, administrativa 
påföljder, behandling för hälso- och 
sjukvårdsändamål, behandling vid 
anställningar och behandling för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för
genomförandet av denna förordning bör
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar 
för inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard samt 
dokumentation, särskilda krav på
säkerhet vid behandling, standardformat 

(130) Vid genomförandet av
bestämmelserna i denna förordning bör
man se till att inga tvingande krav på 
särskilda tekniska egenskaper uppställs 
för terminalutrustning eller annan 
utrustning för elektronisk kommunikation 
som kan hindra att utrustningen släpps ut 
på marknaden och hindra den fria 
rörligheten för sådan utrustning inom och 
mellan medlemsstaterna.
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och förfaranden för anmälan av 
personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och 
förhandssamråd, tekniska standarder och 
mekanismer för certifiering, adekvat nivå 
på det skydd som lämnas av ett tredjeland 
eller ett territorium eller av en 
behandlande sektor inom detta tredjeland 
eller en internationell organisation, 
utlämnande som inte har stöd i 
unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
denna förordning bör man se till att inga 
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standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten 
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar 
för inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard samt 
dokumentation, särskilda krav på
säkerhet vid behandling, standardformat 
och förfaranden för anmälan av 
personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och 
förhandssamråd, tekniska standarder och 
mekanismer för certifiering, adekvat nivå 
på det skydd som lämnas av ett tredjeland 
eller ett territorium eller av en 
behandlande sektor inom detta tredjeland 
eller en internationell organisation, 
utlämnande som inte har stöd i 
unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

tvingande krav på särskilda tekniska 
egenskaper uppställs för 
terminalutrustning eller annan utrustning 
för elektronisk kommunikation som kan 
hindra att utrustningen släpps ut på 
marknaden och hindra den fria 
rörligheten för sådan utrustning inom och 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 301
András Gyürk
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Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten till 
uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentation, 
särskilda krav på säkerhet vid behandling, 
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd, 
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd som 
lämnas av ett tredjeland eller ett territorium 
eller av en behandlande sektor inom detta 
tredjeland eller en internationell 
organisation, utlämnande som inte har stöd 
i unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten till 
uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentation, 
särskilda krav på säkerhet vid behandling, 
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd, 
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd som 
lämnas av ett tredjeland eller ett territorium 
eller av en behandlande sektor inom detta 
tredjeland eller en internationell 
organisation, utlämnande som inte har stöd 
i unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
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små och medelstora företag. små och medelstora företag, eftersom 
dessa åtgärder inte bör belasta dessa 
företag alltför mycket.

Or. en

Ändringsförslag 302
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten till 
uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentering, 
särskilda krav på säkerhet vid behandling, 
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd, 
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd som 
lämnas av ett tredjeland eller ett territorium 
eller av en behandlande sektor inom detta 
tredjeland eller en internationell 
organisation, utlämnande som inte har stöd 
i unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten till 
uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentering, 
särskilda krav på säkerhet vid behandling, 
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd, 
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd som
lämnas av ett tredjeland eller ett territorium 
eller av en behandlande sektor inom detta 
tredjeland eller en internationell 
organisation, utlämnande som inte har stöd 
i unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
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mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag, i samråd med 
de berörda aktörerna.

Or. fr

Motivering

Tillämpningen av kommissionens genomförandebefogenheter medför en risk för minskad 
insyn som bör undvikas genom att de utformas i nära samarbete med dem de berör.

Ändringsförslag 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(139) Med hänsyn till att rätten till skydd 
av personuppgifter, såsom EU-domstolen 
har påpekat, inte är någon absolut rättighet, 
utan måste förstås utifrån sin funktion i 
samhället och balanseras i enlighet med 
proportionalitetsprincipen med andra 
grundläggande rättigheter, respekterar 
denna förordning alla grundläggande 
rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i EU:s stadga om de i fördragen 
fastställda grundläggande rättigheterna, 
främst rätten till skydd för privat- och 
familjeliv, bostad och kommunikationer, 
rätten till skydd av personuppgifter, 
tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet, yttrande- och 
informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till 

(139) Med hänsyn till att rätten till skydd 
av personuppgifter, såsom EU-domstolen
har påpekat, inte är någon absolut rättighet, 
utan måste förstås utifrån sin funktion i 
samhället, de faktiska och potentiella 
framstegen inom vetenskap, hälso- och 
sjukvård och teknik och balanseras i 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
med andra grundläggande rättigheter, 
respekterar denna förordning alla 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i EU:s stadga om de 
i fördragen fastställda grundläggande 
rättigheterna, främst rätten till skydd för 
privat- och familjeliv, bostad och 
kommunikationer, rätten till skydd av 
personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet 



PE502.053v01-00 110/138 AM\922340SV.doc

SV

effektivt rättsmedel och opartisk domstol 
samt kulturell, religiös och språklig 
mångfald.

och religionsfrihet, yttrande- och 
informationsfrihet, näringsfrihet,
äganderätten och särskilt skyddet av 
immateriell äganderätt, rätten till effektivt 
rättsmedel och opartisk domstol samt 
kulturell, religiös och språklig mångfald.

Or. en

Motivering

Behandlingen av ip-adresser är ofta ett viktigt inslag i utredningar av missbruk av 
programinnehåll enligt direktiv 2004/48/EG och bör inte förhindras av förordningen.

Ändringsförslag 304
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandlingen av 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för personuppgifter.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om skydd för enskilda och 
juridiska personer med avseende på 
behandlingen av personuppgifter och om 
den fria rörligheten för personuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 305
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen skyddar fysiska personers 
grundläggande fri- och rättigheter, särskilt 
deras rätt till skydd av personuppgifter.

2. Förordningen skyddar fysiska och 
juridiska personers grundläggande fri- och 
rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter.

Or. de
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Ändringsförslag 306
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den fria rörligheten för personuppgifter 
inom unionen får varken begränsas eller 
förbjudas av skäl som rör skyddet för 
enskilda personer med avseende på 
behandlingen av personuppgifter.

3. Den fria rörligheten för personuppgifter 
inom unionen får varken begränsas eller 
förbjudas av skäl som rör skyddet för 
enskilda och juridiska personer med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 307
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vad som sägs i denna förordning ska 
inte inverka på eller begränsa den tryck-
och yttrandefrihet som stadgas i 
medlemsstaternas grundlagar och som 
kommer ur den tradition av yttrande- och 
pressfrihet som präglar fria och öppna 
samhällen. Ej heller ska medborgarnas 
rättighet och tillgång till offentliga 
myndigheters information påverkas eller 
inskränkas. Medlemsstaternas rätt och 
ansvar att värna den enskildes integritet 
vad gäller hanteringen av offentliga 
register genom särskild lagstiftning 
påverkas ej heller genom denna 
förordning.

Or. sv
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Ändringsförslag 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg samt 
på annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register.

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg utan 
åtskillnad mellan dessa vägar samt på 
annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register.

Or. en

Ändringsförslag 309
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg samt 
på annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register.

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg utan 
åtskillnad beroende på den teknik som 
används samt på annan behandling än 
automatisk av personuppgifter som ingår i 
eller kommer att ingå i ett register.

Or. en
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Ändringsförslag 310
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen, 
särskilt avseende nationell säkerhet,

utgår

Or. en

Motivering

Verksamheter utanför unionslagstiftningens tillämpningsområde är undantagna per 
definition. Att upprepa detta tillför inte någonting.

Ändringsförslag 311
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som utförs av unionens institutioner, 
organ och byråer,

utgår

Or. en

Motivering

Följer av infogandet av punkt 2a och 2b.
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Ändringsförslag 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som utförs av unionens institutioner, 
organ och byråer,

utgår

Or. en

Motivering

Det verkar helt enkelt inte finnas några bra skäl till varför unionens institutioner inte skulle 
skydda personuppgifter precis som andra sektorer.

Ändringsförslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som utförs av unionens institutioner, 
organ och byråer,

utgår

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens och enhetlighetens skull behöver materiella regler för EU:s institutioner 
och organ införlivas i förordningen. Med en enda rättsakt undviker man risken för skillnader 
mellan bestämmelserna och det är den mest lämpliga formen för uppgiftsutbyten mellan 
EU-nivån och de offentliga och privata enheterna i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 314
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) som en fysisk person utför utan 
vinstintresse som ett led i verksamhet av 
rent privat natur eller som har samband 
med hans eller hennes hushåll,

d) som en fysisk person utför utan 
vinstintresse, och därmed utan något 
samband med en yrkesmässig eller 
kommersiell verksamhet, som ett led i 
verksamhet av rent privat natur eller som 
har samband med hans eller hennes 
hushåll, med beaktande av att 
offentliggörande av uppgifter till ett 
obegränsat antal personer, t.ex. via 
internet, inte kan beskrivas som en 
verksamhet av rent privat natur eller som 
har samband med hans eller hennes 
hushåll,

Or. en

Motivering

I enlighet med domstolens rättspraxis i mål C-101/01, Lindqvist, infogas ett kriterium för att 
göra åtskillnad mellan offentliga verksamheter och verksamheter i hushållen baserat på det 
obegränsade antal personer som kan få tillgång till informationen. Undantaget bör endast 
tillämpas när uppgifter görs tillgängliga för ett begränsat antal personer. Texten 
överensstämmer också med skäl 15.

Ändringsförslag 315
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utförs för historiska, statistiska 
och vetenskapliga forskningsändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 316
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utförs under en aktivitet som kan 
hänföras till den registrerades 
yrkesmässiga eller kommersiella 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 317
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utförs av arbetsgivaren som ett 
led i behandlingen av den anställdes 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att en arbetsgivare kan fortsätta behandla uppgifter om den anställde, t.ex. i 
fråga om lön, semester, förmåner, födelsedag, utbildning, hälsa, fällande domar i brottmål 
m.m. För närvarande kan den anställde samtycka till att arbetsgivaren behandlar dessa 
uppgifter. Formuleringen i förordningen skulle dock kunna tolkas som om det i framtiden 
skulle införas en obalans mellan arbetsgivare och anställd.

Ändringsförslag 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som har anonymiserats i den mening 
som avses i artikel 4.2 b (ny).

Or. en

Ändringsförslag 319
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som har anonymiserats.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enligt bestämmelserna i denna 
förordning får Europaparlamentet och 
rådet och kommissionen när så föreskrivs 
i förordningen anta särskilda 
bestämmelser för att klargöra 
förordningens bestämmelser avseende 
särskilda områden eller behandling som 
utförs av vissa enheter. Inom ett år efter 
det att förordningen trätt i kraft ska 
Europaparlamentet och rådet anta sådana 
särskilda subsidiära bestämmelser om 
behandling av personuppgifter som utförs 
av
a) leverantörer av offentligt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, 
både allmänt och vad gäller bevarandet av 
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kommunikationsuppgifter för 
brottsbekämpningsändamål,
b) unionens institutioner, organ och 
byråer.

Or. en

Motivering

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Ändringsförslag 321
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade med hemvist i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

Or. de

Motivering

Klargörande av uttrycket ”bosatt”.

Ändringsförslag 322
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, oberoende 
av om en betalning krävs av den 
registrerade eller inte, eller

Or. en

Motivering

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Ändringsförslag 323
Amelia Andersdotter

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, eller som direkt eller indirekt 
kan särskiljas, 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 eller annan unik 
identifierare, en lokaliseringsuppgift eller
nätidentifierare, eller till en eller fler 
faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet eller könsidentitet eller sexuella 
läggning.
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Or. en

Motivering

För att säkerställa ett gott skydd är det viktigt att begreppen personuppgifter och registrerad 
inte definieras för snävt. Förordningen ska uppenbart tillämpas enbart på sådana uppgifter 
som gör det möjligt att särskilja och det bör göras klart att nätidentifierare i de flesta fall bör 
betraktas som personuppgifter. Eftersom tekniken ständigt utvecklas kommer 
avanonymiseringsattacker att bli mer sofistikerade. Det är viktigt att ha breda definitioner av 
”personuppgifter” och ”den registrerade” för att få ett framtidssäkert skydd.

Ändringsförslag 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige, 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 och den personen inte handlar i 
sin yrkesroll.

Or. en

Motivering

De medel som används för att identifiera ska vara i direkt relation till den registeransvarige. I 
artikel 4.1 definieras ”registrerad” som en fysisk person. Vissa särskilda situationer kan vara 
svåra att bedöma eftersom en enmansföretagare (rörmokare, läkare) som arbetar på 
frilansbasis och använder samma telefonlinje för yrkesverksamhet och privata ändamål 
suddar ut gränserna mellan fysiska och juridiska personer. Förordningen bör endast vara 
tillämplig på fysiska personer som inte handlar i sin yrkesroll.



AM\922340SV.doc 121/138 PE502.053v01-00

SV

Ändringsförslag 325
Paul Rübig

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 nätidentifierare, 
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 eller juridisk
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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

Or. de

Ändringsförslag 326
Angelika Niebler

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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 

(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 som arbetar 
tillsammans med den registeransvarige, 
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, 



PE502.053v01-00 122/138 AM\922340SV.doc

SV

identitet. ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

Or. de

Ändringsförslag 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade. Uppgifter som inte 
kan hänföras till en registrerad, såsom 
anonymiserade uppgifter, krypterade och 
vissa pseudonymiserade uppgifter 
omfattas inte av förordningen. 
Kontaktinformation om företag omfattas 
inte av förordningen.

Or. en

Motivering

Anonymiserade uppgifter och vissa pseudonymiserade uppgifter kan avse en registrerad 
person, utan att längre kunna kopplas till vederbörande av tekniska skäl. Uppgifter som inte 
längre kan kopplas till en registrerad bör inte omfattas av förordningen. Kontaktinformation 
om företag inbegriper uppgifter som namn, titel, e-postadress, telefon- och faxnummer till 
arbetet, besöksadress m.m., som inte bör anses vara konfidentiella eftersom de endast är 
avsedda att användas i yrkesmässiga sammanhang.

Ändringsförslag 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) personuppgifter: varje uppgift som
uttryckligen avser den registrerade, vars 
identitet kan identifieras direkt eller 
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indirekt av den registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) identifikationsnummer: en numerisk, 
alfanumerisk eller liknande kod som 
brukar användas på nätet, dock inte koder 
som tilldelats av en offentlig eller 
statskontrollerad myndighet för att 
identifiera en fysisk person som individ.

Or. en

Ändringsförslag 330
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) anonymiserade uppgifter: tidigare 
identifierbara uppgifter som har 
avidentifierats och för vilka det inte 
längre finns någon kod eller koppling.

Or. en

Ändringsförslag 331
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) pseudonymiserade uppgifter: tidigare 
identifierbara uppgifter där 
personidentifierande uppgifter –
t.ex. namn, födelsedatum, adress eller 
kontonummer, har ersatts med en kod 
(pseudonym eller symbol). Kopplingen 
mellan koden och uppgifterna förvaras 
separat.

Or. en

Ändringsförslag 332
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) profilering: varje form av automatisk 
behandling av personuppgifter som syftar
till att utvärdera eller generera uppgifter 
om vissa personliga egenskaper hos en 
fysisk person eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet, beteende eller personlighet.

Or. en

Motivering

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
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subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Ändringsförslag 333
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) anonymiserade uppgifter: 
information som aldrig har avsett någon 
registrerad person eller som har 
insamlats, ändrats eller på annat sätt 
behandlats så att den inte kan hänföras 
till någon registrerad person.

Or. en

Ändringsförslag 334
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
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medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Om ”villkoren och medlen” stryks blir åtskillnaden mellan den registeransvarige och 
registerföraren betydligt klarare. Den registeransvarige bestämmer ”varför” uppgifterna ska 
behandlas, dvs. ändamålet, medan registerföraren bestämmer ”hur” uppgifterna ska 
behandlas, dvs. villkoren och medlen.

Ändringsförslag 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Definitionen av den registeransvarige bör grundas på beslutet om det ändamål för vilket 
personuppgifter behandlas snarare än de villkor eller metoder varigenom detta uppnås. 
Kontrollen över ändamålet med behandlingen är den logiska grunden för 
ansvarsfördelningen mellan dels registeransvariga som ansvarar för vilka uppgifter som 
behandlas och varför, dels behandlingsparter som hanterar hur uppgifterna behandlas.

Ändringsförslag 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) registerförare: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som behandlar personuppgifter för 
den registeransvariges räkning.

(6) registerförare: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som behandlar personuppgifter för 
den registeransvariges räkning.
Registerföraren kan få tillgång till 
personuppgifter på ett tekniskt 
genomförbart sätt, utan oproportionerlig 
ansträngning och kan rimligen komma att 
få kännedom om uppgifternas innehåll. 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med ändringsförslaget för skäl 24a (nytt).

Ändringsförslag 338
Angelika Niebler

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 samtycke som ges av den registrerade
på grundval av tydlig och omfattande 
information om syftet med behandlingen 
av personuppgifter.

Or. de

Motivering

Särskilt på internet är det oklart vad som menas med en ”uttrycklig” viljeyttring. Ändringen 
grundar sig på artikel 5.3 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation (2009/136/EG).

Ändringsförslag 339
Giles Chichester

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 form 
av uttalande eller handling genom vilken 
den registrerade godtar den föreslagna 
uppgiftsbehandlingen. Tystnad eller 
passivitet ska i sig inte anses uttrycka ett 
godtagande.
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Or. en

Motivering

Själva erhållandet av samtycke, det vill säga den mekanism genom vilken den registrerade får 
sin information och därefter reagerar på informationen, är den grundläggande mekanismen 
för att forma ett avtal, i detta fall beträffande behandling av personuppgifter. Genom att 
använda hävdvunnen terminologi för detta som återspeglas i den gemensamma europeiska 
köplagen, skulle texten förenklas och säkerhet om rättslig förutsebarhet skapas genom att 
man skulle ge samtycket en stabil och etablerad grund och man skulle undvika distinktioner 
som skulle visa sig vara mycket svåra att tillämpa i praktiken.

Ändringsförslag 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
entydig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne.

Or. en

Ändringsförslag 341
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats, vilket sannolikt 
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på annat sätt behandlats. kommer att inverka negativt på skyddet av 
den registrerades personuppgifter eller 
integritet.

Or. en

Motivering

Denna ändring bidrar till att undvika dels onödiga skyldigheter för de registeransvariga och 
registerförarna, dels eventuell informationströtthet hos den registrerade. Genom en lägsta 
tröskel för skyldigheten att informera, vilken bör utgå från den registrerades risknivå, skulle 
skyddet för den registrerade förbättras utan att bli en börda. Denna ändring är även förenlig 
med direktiv 2009/136/EG.

Ändringsförslag 342
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

(9) personuppgiftsbrott: en olaglig 
behandling av personuppgifter som leder 
till förstöring, förlust eller ändringar 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller till obehörigt röjande av 
eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

Or. en

Ändringsförslag 343
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 

(9) personuppgiftsbrott: förstöring, förlust 
eller ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
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otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

Or. en

Motivering

Anmälan av personuppgiftsbrott är ett viktigt verktyg för att säkerställa att registeransvariga 
fullgör sina skyldigheter i fråga om uppgiftsskydd. Det ger också de registrerade möjlighet att 
vidta åtgärder för att skydda sig själva mot konsekvenserna av brotten. Syftet med detta paket 
med ändringsförslag är att förbättra bestämmelserna om personuppgiftsbrott genom att göra 
tidsfristerna för anmälan mer hanterliga för de registeransvariga, förhindra att de 
registrerade utvecklar en ”brottströtthet” samt inrätta ett offentligt register över 
personuppgiftsbrott.

Ändringsförslag 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller
på annat sätt behandlats. Starkt krypterade 
uppgifter, för vilka det finns belägg för att 
krypteringsnyckeln inte har äventyrats, 
omfattas inte av denna lagstiftning.

Or. en

Motivering

Förlust av uppgifter som är starkt krypterade och för vilka krypteringsnyckeln inte har 
förlorats innebär inte någon risk för skada för den enskilda personen.
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Ändringsförslag 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter,
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda 
eller har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: information om 
en identifierad eller identifierbar persons 
ärftliga egenskaper, eller förändringar av 
dessa, som erhållits genom 
nukleinsyreanalys.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen bör överensstämma med definitioner som används på annat håll, 
exempelvis den definition av ”genetiska uppgifter om människan” som används i FN:s 
internationella förklaring om genetiska uppgifter om människan.

Ändringsförslag 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) uppgifter om hälsa: alla uppgifter som 
rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller de hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahållits 
personen.

(12) uppgifter om hälsa: personuppgifter
som rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller de hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahållits 
personen.

Or. en

Ändringsförslag 347
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13



AM\922340SV.doc 133/138 PE502.053v01-00

SV

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 som fastställs av den
registeransvariges eller registerförarens 
företag eller företagsgrupp, och som ska 
omfattas av den mekanism för enhetlighet 
som föreskrivs i artikel 57 utifrån bland 
annat, men inte endast, följande 
alternativa och objektiva kriterier:

(1) Den plats där företagsgruppens 
europeiska huvudkontor är beläget.
(2) Den plats där den enhet inom 
företagsgruppen är belägen som har ett 
delegerat ansvar för uppgiftsskydd.
(3) Den plats där den enhet inom gruppen 
är belägen som med hänsyn till lednings-
och förvaltningsansvar är bäst lämpad att 
hantera och verkställa bestämmelserna i 
denna förordning.
(4) Den plats där den verkliga 
ledningsverksamhet bedrivs som genom 
stabila strukturer är avgörande för 
uppgiftsbehandlingen.
Den behöriga myndigheten ska av 
företaget eller företagsgruppen 
informeras om vilket som är det 
huvudsakliga verksamhetsstället.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen av huvudsakligt verksamhetsställe är för vag och lämnar alltför 
stort tolkningsutrymme. Det måste finnas ett enhetligt test för att fastställa en organisations 
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huvudsakliga verksamhetsställe, som kan tillämpas på företag och företagsgrupper som 
referenspunkt utifrån relevanta objektiva kriterier. Dessa kriterier används för att fastställa 
lämpliga dataskyddsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser och har därför redan 
visat sig vara användbara.

Ändringsförslag 348
Amelia Andersdotter

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: 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 eller den plats där 
dess verksamhetsställe är etablerad som 
utövar det avgörande inflytandet över den 
registeransvariges övriga 
verksamhetsställen; 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.

Or. en

Ändringsförslag 349
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13
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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: när 
det gäller den registeransvarige, det 
verksamhetsområde och 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.

Or. fr

Ändringsförslag 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) behörig tillsynsmyndighet: den 
tillsynsmyndighet som ensam ska vara 
behörig att utöva tillsyn över en 
registeransvarig i enlighet med 
artikel 51.2, 51.3 och 51.4.

Or. en

Ändringsförslag 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som tillsynsmyndigheter och instanser 
inom unionen kan vända sig till i stället 
för till den registeransvarige i frågor som 
gäller den registeransvariges skyldigheter 
enligt denna förordning.

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som den behöriga tillsynsmyndigheten ska
vända sig till i stället för till den 
registeransvarige i frågor som gäller den 
registeransvariges skyldigheter enligt 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Registeransvariga utanför EU som utser en EU-företrädare bör åtnjuta fördelen av principen 
om en enda ansvarig tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som tillsynsmyndigheter och instanser 
inom unionen kan vända sig till i stället 
för till den registeransvarige i frågor som 
gäller den registeransvariges skyldigheter 
enligt denna förordning.

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som tillsynsmyndigheter på företrädarens 
verksamhetsställe endast ska vända sig till 
i frågor som gäller den registeransvariges 
skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 353
Ivailo Kalfin
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) behörig tillsynsmyndighet: den 
tillsynsmyndighet som ensam ska vara 
behörig att utöva tillsyn över en 
registeransvarig i enlighet med 
artikel 51.2, 51.3 och 51.4.

Or. en

Ändringsförslag 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
13 år.

Or. en

Motivering

Definitionen skapar två olika åldersdefinitioner i ett och samma rättsinstrument utan tydlig 
förklaring av de krav och omständigheter som är tillämpliga på respektive åldersgrupp. Det 
bör vara en enda och tydlig begränsning som inte medger behandling av personuppgifter för 
någon som är under 13 år utan föräldrarnas tillstånd, oberoende av i vilken sektor 
behandlingen förekommer.

Ändringsförslag 355
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tillsynsmyndighet: en myndighet som 
är etablerad av en medlemsstat i enlighet 

(19) tillsynsmyndighet: ett offentligt organ
som är etablerat av en medlemsstat i 
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med artikel 46. enlighet med artikel 46.

Or. de

Motivering

Av subsidiaritetsskäl bör organisationen av tillsynsmyndigheten utformas på så sätt att den är 
anpassad till de olika strukturerna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) ekonomisk brottslighet: brott i 
samband med organiserad brottslighet, 
utpressning med beskyddarverksamhet, 
terrorism, finansiering av terrorism, 
människohandel, smuggling av 
migranter, sexuellt utnyttjande, handel 
med narkotika och psykotropa ämnen, 
illegal vapenhandel, häleri, korruption, 
mutor, bedrägeri, penningförfalskning, 
varumärkesförfalskning och 
piratkopiering av varor, miljöbrott, 
människorov, olaga frihetsberövande och 
tagande av gisslan, rån, stöld, smuggling, 
skattebrott, utpressning, förfalskning, 
piratdåd, insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. en


