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Ändringsförslag 357
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
proportionerliga i förhållande till de 
syften för vilka de behandlas. de ska bara 
behandlas om, och så länge som, syftena 
inte kan uppnås genom att man behandlar 
information som inte rör personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 359
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte 
för omfattande i förhållande till de syften 
för vilka de behandlas. de ska bara 
behandlas om, och så länge som, syftena 
inte kan uppnås genom att man behandlar 
information som inte rör personuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska vara riktiga och aktuella; alla 
rimliga åtgärder måste vidtas för att 
säkerställa att personuppgifter som är 
felaktiga i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas raderas eller rättas utan 
dröjsmål.

d) De ska vara riktiga och om nödvändigt 
hållas aktuella; alla rimliga åtgärder måste 
vidtas för att säkerställa att personuppgifter 
som är felaktiga i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas raderas 
eller rättas utan onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska förvaras i en form som förhindrar e) De ska förvaras i en form som förhindrar 
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identifiering av den registrerade under en 
längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

identifiering av den registrerade under en 
längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål i enlighet med 
bestämmelserna och villkoren i artikel 83 
och om en periodisk översyn genomförs 
för att bedöma behovet av fortsatt lagring.

Or. en

Ändringsförslag 362
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje 
behandling.

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och, om detta krävs, visa för den 
tillsynsmyndighet som är behörig enligt 
artikel 51.2 att den registeransvariges
behandling utförs i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 363
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål.

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas.
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Or. fr

Ändringsförslag 364
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett eller flera 
specifika ändamål.

a) Den registrerade har lämnat sitt 
uttryckliga och informerade samtycke till 
att vederbörandes personuppgifter 
behandlas för ett eller flera specifika 
ändamål.

Or. en

Motivering

Samtycket bör vara uttryckligt och informerat.

Ändringsförslag 365
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är 
part eller för att vidta åtgärder på begäran 
av den registrerade innan ett sådant avtal 
ingås.

b) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal eller kollektiva 
överenskommelser som kollektivavtal och 
företagsöverenskommelser i vilka den 
registrerade är part eller för att vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade 
innan ett sådant avtal ingås.

Or. de

Motivering

Kollektiva överenskommelser är i Tyskland jämställda med nationell lagstiftning och kan 
således likaså utgöra grunden för en tillåten behandling.
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Ändringsförslag 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse, reglerande
bestämmelse, riktlinje, uppförandekod, 
antingen nationellt eller internationellt
som åvilar den registeransvarige, inklusive 
tillsynsmyndigheternas krav.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen ska säkerställa att inhemsk finansiell reglering eller uppförandekoder 
omfattas.

Ändringsförslag 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Behandling av uppgifter som är 
nödvändiga för att säkerställa nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

I och med detta ändringsförslag tillfogas i texten de skyddsåtgärder som fastställs i skäl 39 
genom att i en rättsligt bindande artikel klargöra att behandling av uppgifter för nät- och 
informationssäkerhetsändamål ska betraktas som laglig.
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Ändringsförslag 368
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller
som är ett led i myndighetsutövning som 
utförs av den registeransvarige.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift som är ett led i 
myndighetsutövning som utförs av den 
registeransvarige eller av allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 369
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
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make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Ändringsförslag 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 371
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Ändringsförslag 373
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen av namn, adress, yrke, 
filial, kontaktuppgifter inklusive 
telefonnummer och e-postadresser ska 
alltid betraktas som laglig. Detta ska dock 
inte gälla om sådana uppgifter 
målmedvetet samlas in, lagras och – i 
förekommande fall tillsammans med 
andra uppgifter – utvärderas och sådana 
uppgifter sedan kan ge en heltäckande 
profil över den registrerades personlighet 
och rörelsemönster, eller om sådana 
uppgifter beskriver eller skildrar den 
registrerade på ett nedsättande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är begränsad till 
pseudonymiserade uppgifter och 
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mottagaren av tjänsten ges rätt att göra 
invändningar enligt artikel 19.3 (ny).

Or. en

Ändringsförslag 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Uppgifterna samlas in från offentliga 
register, förteckningar eller handlingar 
som är tillgängliga för alla.

Or. en

Ändringsförslag 376
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är nödvändig för att 
avidentifiera eller pseudonymisera 
personuppgifter.

Or. de

Motivering

För att kunna avidentifiera eller pseudonymisera personuppgifter måste behandlingen vara 
tillåten.
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Ändringsförslag 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Endast pseudonymiserade uppgifter 
behandlas, om den registrerade har 
tillräckligt skydd

Or. en

Ändringsförslag 378
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) När den registeransvarige anförtror 
personuppgifterna till tredje part blir 
denna medansvarig i enlighet med denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 379
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är absolut nödvändig 
för att på rätt sätt kunna hantera 
upptäckta incidenter, överträdelser eller 
attacker som rör nät- och/eller 
informationssäkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 380
Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Endast anonymiserade eller 
pseudonymiserade uppgifter behandlas.

Or. en

Motivering

Genom att tillåta behandlingen av personuppgifter när dessa är pseudonymiserade kan man 
uppmuntra uppgiftsminimeringen och bruket att ”pseudonymisera” uppgifter till gagn för 
alla registrerade, eftersom uppgifterna per definition inte kan kopplas till en registrerad 
person utan att kompletterande uppgifter används, vilka ska omfattas av separata och tydliga 
tekniska och organisatoriska kontroller.

Ändringsförslag 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Behandlingen utförs i syfte att 
anonymisera.

Or. en
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Ändringsförslag 382
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personuppgifter får behandlas för 
direkt marknadsföring i kommersiellt 
syfte endast om den registrerade på 
förhand har lämnat sitt samtycke till att 
vederbörandes personuppgifter behandlas 
för sådan marknadsföring.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation krävs samtycke för direkt 
marknadsföring och beteendebaserad reklam på internet. Därför måste förordningen ge 
samma nivå av standarder för direkt marknadsföring såväl på som utanför internet.

Ändringsförslag 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

2. Personuppgifter ska få behandlas vidare
om detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att specificera och tillåta vidare behandling (t.ex. koppling, korrigering och 
tillägg av uppgifter om den registrerade) eftersom modern och innovativ folkhälsoforskning 
kommer att bygga på flera olika uppgiftsuppsättningar och historiska serier.
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Ändringsförslag 384
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behandlingen av pseudonymiserade 
uppgifter är laglig för ändamål som rör 
den registeransvariges berättigade 
intressen, utom när sådana intressen 
uppvägs av den registrerades intressen 
eller dennes grundläggande fri- och 
rättigheter som kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den 
registrerade är ett barn. Detta ska inte 
gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. de

Motivering

I förordningen medges för närvarande ännu inte olika uppgiftskategorier och olika 
behandling av dem.

Ändringsförslag 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras fri-
och rättigheter, respektera det väsentliga 
innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras fri-
och rättigheter. Lagstiftningen i 
medlemsstaten måste också respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter som denna förordning 
och de internationella fördrag som 
medlemsstaten har beslutat att följa.
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Slutligen måste medlemsstaten utvärdera 
och besluta om den nationella 
lagstiftningen är proportionell mot det 
legitima mål som eftersträvas eller om ett 
berättigat mål skulle kunna uppnås med 
mindre integritetskränkande lösningar.

Or. en

Motivering

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Ändringsförslag 386
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I det fall som avses i punkt 1 f ska den 
registeransvarige informera den 
registrerade om detta uttryckligen och 
separat. Den registeransvarige ska också 
offentliggöra skälen för att anta att dess 
intressen överskuggar den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter.

Or. en
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Ändringsförslag 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 388
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 
inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
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Ändringsförslag 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Delegerade akter bör endast tolereras om deras omfattning rör icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakten. Definitionen av och tillämpningsområdet för den aktuella förordningens 
laglighet utgör väsentliga delar av förordningen och bör därför inte bli föremål för 
delegerade akter.

Ändringsförslag 390
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 391
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Europeiska dataskyddsstyrelsen bör 
upprätta en förteckning över kriterier som 
ska vara uppfyllda för att det berättigade 
intresset ska kunna betraktas som giltig 
rättslig grund för behandling enligt
punkt 1 f, samt ge exempel på fall där 
denna grund kan användas.

Or. en

Motivering

Denna uppgift bör ges till Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Ändringsförslag 392
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska bära 
bevisbördan när det gäller den registrerades 
samtycke till behandlingen av hans eller 
hennes personuppgifter för bestämda 
ändamål.

1. Den registeransvarige ska under alla 
omständigheter bära bevisbördan när det 
gäller den registrerades ändamålsenliga 
informerade och explicita samtycke till 
behandlingen av hans eller hennes 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 393
Bernd Lange
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska bära 
bevisbördan när det gäller den registrerades 
samtycke till behandlingen av hans eller 
hennes personuppgifter för bestämda 
ändamål.

1. Den registeransvarige ska bära 
bevisbördan när det gäller den registrerades 
samtycke till behandlingen av hans eller 
hennes personuppgifter för bestämda 
ändamål enligt artikel 1.1 a. Det krävs 
ingen särskild blankett för att ge sitt 
samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registrerades frivilliga, specifika, 
informerade och uttryckliga samtycke till 
behandling av hans eller hennes 
personuppgifter kan inte särskiljas eller 
kategoriseras beroende på vilken typ av 
personuppgifter saken gäller.

Or. en

Ändringsförslag 395
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ingen annan form av samtycke 
har bestämts vara nödvändig genom en 
sådan konsekvensbedömning ska 
samtycket inhämtas genom en 
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underförstådd, specifik och informerad 
förklaring eller annan handling.

Or. de

Ändringsförslag 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som också rör en annan 
fråga, måste kravet att lämna samtycke 
läggas fram i en sådan form att det kan 
särskiljas från denna andra fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 397
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas. Om 
behandlingen av personuppgifter är 
nödvändig för att den registeransvarige 
ska kunna erbjuda vederbörlig säkerhet i 
samband med tillhandahållandet av en 
tjänst till den registrerade, kan ett 
återkallande av samtycke leda till att 
tjänsten upphör.

Or. en
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Motivering

När ett återkallande av samtycke äventyrar en tjänsteleverantörs förmåga att vederbörligen 
skydda den registrerades personuppgifter bör tjänsteleverantören inte vara skyldig att 
tillhandahålla nämnda tjänst. En bank bör exempelvis inte vara skyldig att fortsätta att 
erbjuda ett kreditkort om den registrerade har återkallat sitt samtycke för behandling av sina 
personuppgifter, i syfte att förebygga bedräglig verksamhet.

Ändringsförslag 398
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 400
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. En anställds samtycke ska inte utgöra 
en rättslig grund för arbetsgivarens 
behandling av uppgifter. Behandlingens 
lagenlighet ska bedömas i enlighet med 
artikel 6.1 a–f och 6.2–6.5. Individuellt 
samtycke enligt artikel 6.1 a kan ersättas 
av kollektiva avtal som rättslig grund, 
särskilt genom kollektivavtal eller avtal 
mellan arbetsgivare och företagsråd.

Or. en

Ändringsförslag 401
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det inte gavs 
frivilligt.

Or. de

Motivering

SGrößenunterschiede 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.
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Ändringsförslag 402
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 13 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av tjänster 
direkt till ett barn, ska det endast vara 
tillåtet att behandla personuppgifter som 
rör ett barn som är under 13 år om och i 
den mån som samtycket ges eller godkänns 
av barnets förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

Or. en

Ändringsförslag 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn
som är under 13 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör en 
registrerad person som är under 13 år om 
och i den mån som samtycket ges eller 
godkänns av barnets förälder eller 
förmyndare. Den registeransvarige ska 
göra rimliga ansträngningar för att erhålla 
ett kontrollerbart samtycke, med hänsyn 
tagen till tillgänglig teknik.
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Or. en

Ändringsförslag 404
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 13 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 15 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

Or. fr

Ändringsförslag 405
Marian Harkin, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om någon av informationssamhällets 
tjänster gör sociala nätverk tillgängliga 
för barn ska den vidta uttryckliga 
åtgärder för att skydda deras 
välbefinnande, bland annat genom att i 
den mån det är möjligt se till att barnen är 
medvetna om de personers identitet med 
vilka de kommunicerar.

Or. en
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Ändringsförslag 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Motivering

Skyldigheterna är redan tydliga, undantag för små och medelstora företag kan inte delegeras 
till kommissionen.

Ändringsförslag 407
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag i samråd med de berörda 
aktörerna.
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Or. fr

Motivering

Användningen av delegerade akter innebär en risk för bristande insyn som det gäller att 
undvika genom att se till att utarbetandet av dem sker i nära samarbete med dem som berörs 
av dem.

Ändringsförslag 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder 
för att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 409
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller filosofisk övertygelse 
eller medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv, fällande 
domar i brottmål, brott och handlingar 
som inte har lett till fällande domar, eller 
därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.
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Or. en

Ändringsförslag 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I Danmark har man fler särskilda kategorier av uppgifter som kräver det mest omfattande 
skyddet än vad som föreslås i förordningen. Detta resulterar i att förordningen faktiskt gör att 
de danska medborgarna hamnar i en sämre sits än med den befintliga lagstiftningen. Därför 
föreslår vi att man utvidgar de särskilda kategorierna så att de även omfattar ”betydande 
sociala problem och privat information”.
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Ändringsförslag 411
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 412
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till behandlingen av dessa 
personuppgifter, på de villkor som anges i 
artiklarna 7 och 8, utom då 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning föreskriver 
att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas 
av den registrerade. 

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till behandlingen av dessa 
personuppgifter, på de villkor som anges i 
artiklarna 7 och 8. 

Or. en
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Ändringsförslag 413
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. 

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen, en medlemsstats 
lagstiftning eller kollektivavtal på 
arbetsmarknaden som föreskriver 
lämpliga skyddsåtgärder. 

Or. en

Motivering

Kollektivavtal bör fortfarande utgöra tillräcklig grund för behandling av personuppgifter

Ändringsförslag 414
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. 

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen. 

Or. en
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Ändringsförslag 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke. 

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en 
förening, en arbetsmarknadsorganisation
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att arbetsmarknadsorganisationer kan fortsätta att bearbeta och utbyta 
personuppgifter om sina medlemmar.

Ändringsförslag 416
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen. 

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och berättigade 
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intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 417
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen. 

g) Behandlingen och delningen av 
uppgifter är nödvändig för att genomföra 
en arbetsuppgift som utförs i allmänhetens 
intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 418
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
är nödvändig för hälsoändamål och 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 81. 

h) Behandlingen och delningen av 
uppgifter som rör hälsa är nödvändig för 
hälsoändamål och omfattas av de villkor 
och skyddsåtgärder som avses i artikel 81. 

Or. en
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Ändringsförslag 419
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83. 

i) Behandlingen och delningen är 
nödvändig för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål med 
förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 83. 

Or. en

Ändringsförslag 420
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra en förpliktelse i 
lagstiftning eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs 
för viktiga ändamål av allmänt intresse, i 
den mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning som föreskriver 
lämpliga skyddsåtgärder. Ett fullständigt 
register över brottmålsdomar ska föras 
endast under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
under kontroll av en officiell myndighet. 
Ett fullständigt register över 
brottmålsdomar ska föras endast under 
kontroll av en myndighet.

Or. en
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Ändringsförslag 421
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser eller kollektivavtal på 
arbetsmarknaden som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att arbetsgivare som följer kollektivavtal kan få information om 
(potentiella) anställdas fällande domar i brottmål. Detta gäller särskilt för anställda som 
arbetar med barn.

Ändringsförslag 422
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål, brott och 
handlingar som inte har lett till fällande 
domar eller därmed sammanhängande 
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myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

säkerhetsåtgärder utförs antingen under 
kontroll av en officiell myndighet eller 
behandlingen är nödvändig för att fullgöra 
en förpliktelse i lagstiftning eller 
bestämmelser som den registeransvarige 
omfattas av, eller för att genomföra en 
arbetsuppgift som utförs för viktiga 
ändamål av allmänt intresse, i den mån 
som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades 
grundläggande rättigheter. Ett fullständigt 
register över brottmålsdomar ska föras 
endast under kontroll av en myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra en förpliktelse i 
lagstiftning eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen i enlighet med de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 83a 
eller under tillsyn av en tillsynsmyndighet
eller när behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra eller undvika överträdelse av en 
förpliktelse i lagstiftning eller 
bestämmelser som den registeransvarige 
omfattas av, eller för att genomföra en 
arbetsuppgift som utförs för viktiga
ändamål av allmänt intresse, i den mån 
som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.
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Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag förtydligas lydelsen genom att organisationer som behandlar 
uppgifter om fällande domar i brottmål omfattas av kontroll i form av tillsyn. 
Ändringsförslaget förtydligar också att inte varje fall av behandling av personuppgifter som 
utförs för att följa lag eller annan författning kommer att krävas uttryckligen genom 
lagstiftning. I vissa fall kommer sådan behandling att utföras som en del av en 
riskhanteringsprocess som är utformad för att förhindra lagöverträdelser.

Ändringsförslag 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Behandlingen av uppgifter om hälsa 
är nödvändig för privat socialt skydd, 
särskilt genom att tillhandahålla 
inkomsttrygghet eller verktyg för att 
hantera risker som är av intresse för den 
registrerade och dennes anhöriga och 
tillgångar, eller genom att öka 
jämlikheten mellan generationerna 
genom fördelning.

Or. en

Ändringsförslag 425
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 

utgår
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som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 426
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska
anförtros uppgiften att utfärda 
rekommendationer om kriterier, villkor 
och lämpliga skyddsåtgärder för skydd av 
särskilda kategorier av personuppgifter i 
enlighet med punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 427
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Den registeransvarige för 
forskningsdatabaser ska ge allmän 
information om forskningsdatabasens 
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ursprungliga datakällor.

Or. en

Motivering

Om en registrerad vill veta vilka uppgifter som har registrerats om honom eller henne i en 
forskningsdatabas ska den registrerade ha möjlighet att kontakta den ursprungliga källan till 
uppgifterna. Registeransvariga för forskningsdatabaser ska informera vilka källor de 
använder för att samla in forskningsuppgifter och vad uppgifterna används till. Denna 
information ska tillhandahållas som en allmän grund, på webbplatser etc. med en hänvisning 
till den källa som har lämnat uppgifterna. Detaljerad information om uppgifternas innehåll 
ska tillhandahållas av den ursprungliga källan till uppgifterna.

Ändringsförslag 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Uppgiftsskyddsförordningen bör inte gälla 
för uppgifter som gjorts anonyma. Om de 
uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige, med hjälp av metoder 
som används av den registeransvarige, att 
identifiera en fysisk person, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 430
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
eller juridisk person, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. de
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Ändringsförslag 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, i synnerhet när denne gjorts 
anonym eller pseudonym, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera eller särskilja den registrerade 
endast i syfte att iaktta någon av 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 432
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för 
den registeransvarige att identifiera en 
fysisk person, ska den registeransvarige 
inte vara tvungen att erhålla ytterligare 
information för att identifiera den 
registrerade endast i syfte att iaktta någon 
av bestämmelserna i denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig är anonyma, eller om den 
registeransvarige för behandlingen av 
uppgifterna anonymiserar de uppgifter 
som behandlats, ska den registeransvarige 
inte vara tvungen att erhålla ytterligare 
information om samtycke för att identifiera 
den registrerade endast i syfte att iaktta 
någon av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 433
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 434
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska ha en klar och 
tydlig och lätt tillgänglig policy för 
behandlingen av personuppgifter och för 
utövandet av den registrerades rättigheter.

1. Den registeransvarige ska ha en klar 
policy för behandlingen av personuppgifter 
och för utövandet av den registrerades 
rättigheter och ska på begäran för detta 
ändamål tillhandahålla all den 
information som anges i artikel 28.2 a–g 
på ett lämpligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 435
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska tillhandahålla 
all information och kommunikation som 
rör behandlingen av personuppgifter till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av klart och tydligt språk, 
anpassat till den registrerade, i synnerhet 
för eventuell information särskilt riktad 
till barn.

2. Den registeransvarige ska tillhandahålla 
all information och kommunikation som 
rör behandlingen av personuppgifter, som 
han enligt denna förordning är skyldig att 
ge tillgång till, till den registrerade i en 
begriplig form som kan förstås av en 
genomsnittligt informerad, uppmärksam 
och förstående vanlig konsument.

Or. en

Ändringsförslag 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 a
Artikel 12 i direktiv 2002/58/EG och 
artiklarna 20 och 21.3 e i 
direktiv 2002/22/EG är en tillämpning av 
de registrerades rätt till tydlig information 
och kommunikation som kräver att den 
registeransvarige informerar registrerade 
om deras rättigheter när det gäller 
användningen av deras personliga 
information och uppmärksammar 
förekomsten av system som har utvecklats 
i enlighet med principerna om inbyggt 
integritetsskydd.

Or. en

Motivering

Artikel 12 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och artiklarna 20 och 21 i 
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det allmänna tjänstedirektivet omfattar katalogtjänster som en del av samhällsomfattande 
tjänster. Katalogtjänstleverantörernas databaser måste vara ”heltäckande” och införandet 
av abonnentuppgifter är därför viktigt liksom behovet av att abonnenten tydligt informeras 
om alla sina alternativ, oavsett vilken modell som används av en medlemsstat (opt-in, opt-out 
eller hybrid).

Ändringsförslag 437
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk 
form ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt.

Or. de

Motivering

Särskilt för små och medelstora företag kan det innebära en oerhörd administrativ börda om 
elektroniska rutiner måste införas för att säkerställa det elektroniska genomförandet av 
förfarandet.

Ändringsförslag 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg ska den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg får den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

Or. en

Ändringsförslag 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat eller om den 
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registeransvarige inte har skäl att tro att 
tillhandahållandet av information i 
elektronisk form skulle innebära en 
betydande risk för bedrägeri.

Or. en

Motivering

Att lämna ut vissa uppgifter, till exempel kreditupplysningar, i elektronisk form skulle kunna 
resultera i en ändring eller identitetsstöld om de tillhandahålls konsumenterna. För att 
uppgifter ska få lämnas ut bör det krävas äkthetskontroller som uppfyller kriterier som 
fastställts av det organ som innehar uppgifterna, för att förebygga att uppgifterna fångas upp, 
missbrukas, används för bedrägliga ändamål eller ändras.

Ändringsförslag 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

4. De avgifter för att vidta åtgärder eller 
tillhandahålla information på begäran av 
registrerade som avses i punkt 1 får inte
överstiga den registeransvariges faktiska 
kostnader för handläggningen av 
begärandena.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av att 
den avser en stor mängd uppgifter eller är 
komplex eller repetitiv, får den 
registeransvarige ta ut en lämplig avgift 
utan vinstsyfte för att tillhandahålla den 
information eller vidta den åtgärd som 
begärts, och får om denna avgift inte 
betalas vägra att vidta åtgärden. I så fall 
ska det åligga den registeransvarige att visa 
att begäran är uppenbart orimlig.

Or. en

Motivering

Det kostar pengar att inneha och tillhandahålla uppgifter från en databas. Genom att begära 
att registrerade personer betalar en lämplig avgift utan vinstsyfte för att få tillgång till 
uppgifter kan man begränsa antalet ogrundade ansökningar och det är även ett viktigt medel 
för att hindra bedragare från att erhålla stora mängder kreditupplysningar om konsumenter 
för bedrägliga ändamål.

Ändringsförslag 442
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för en sådan uppenbart orimlig 
begäran och sådana avgifter som avses i 
punkt 4.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 443
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att anta standardformulär och standardförfarandet för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av denna åtgärd, särskilt för mikroföretagen och de små och 
medelstora företagen.

Ändringsförslag 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 

6. Kommissionen får precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
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medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

som avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 445
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken uppgifterna har 
lämnats ut om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17.

Or. en

Ändringsförslag 446
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

b) De specifika ändamålen med den 
behandling för vilken personuppgifterna är 
avsedda samt information om den faktiska 
behandlingen av personuppgifter, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen, samt skälen till att den 
registeransvarige anser att detta intresse 
överskuggar den registrerades intressen 
eller grundläggande rättigheter, när 



PE502.055v01-00 50/173 AM\922342SV.doc

SV

behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f.

Or. en

Motivering

Registrerades rättigheter är oumbärliga för att göra det möjligt för de registrerade att ta 
skyddet av sina uppgifter i egna händer och hävda sina rättigheter gentemot 
registeransvariga. De utgör ett av de viktigaste verktygen för att kunna ställa 
registeransvariga till svars. Därför bör rätten till information, tillgång, rättelse, radering och 
uppgiftsportabilitet stärkas för att göra det möjligt för användarna att förstå vad som händer 
med deras uppgifter och utöva kontroll över dem. Undantag och befrielser

Ändringsförslag 447
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras, när 
det är möjligt att ange en exakt period.

Or. en

Ändringsförslag 448
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras och 
kriterierna för att fastställa denna period.

Or. fr



AM\922342SV.doc 51/173 PE502.055v01-00

SV

Ändringsförslag 449
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den förväntade period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. en

Ändringsförslag 450
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den längsta period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. de

Motivering

Lagringstiden för olika uppgifter varierar oerhört och kan ofta inte fastställas exakt i förväg. 
Likväl bör den maximala lagringstiden för personuppgifter anges.
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Ändringsförslag 451
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Förekomsten av vissa behandlingar 
som har en särskild inverkan på enskilda 
personer samt konsekvenserna av sådana 
behandlingar på enskilda personer.

Or. en

Ändringsförslag 452
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter och 
förfarandena för att inge sådana 
klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 453
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten samt den information 
som behövs för att kontakta 
tillsynsmyndigheten.
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Or. en

Ändringsförslag 454
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) Mottagarna som ska ta del av 
personuppgifterna.

Or. en

Motivering

Registrerades rättigheter är oumbärliga för att göra det möjligt för de registrerade att ta 
skyddet av sina uppgifter i egna händer och hävda sina rättigheter gentemot 
registeransvariga. De utgör ett av de viktigaste verktygen för att kunna ställa 
registeransvariga till svars. Därför bör rätten till information, tillgång, rättelse, radering och 
uppgiftsportabilitet stärkas för att göra det möjligt för användarna att förstå vad som händer 
med deras uppgifter och utöva kontroll över dem. Undantag och befrielser bör vara mycket 
begränsade.

Ändringsförslag 455
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om den registeransvarige behandlar 
personuppgifter enligt artikel 20.1, 
information om att behandlingen sker för 
en åtgärd av det slag som avses i artikel 
20.1 och de avsedda effekterna av en 
sådan behandling för den registrerade.

Or. en
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Motivering

Registrerades rättigheter är oumbärliga för att göra det möjligt för de registrerade att ta 
skyddet av sina uppgifter i egna händer och hävda sina rättigheter gentemot 
registeransvariga. De utgör ett av de viktigaste verktygen för att kunna ställa 
registeransvariga till svars. Därför bör rätten till information, tillgång, rättelse, radering och 
uppgiftsportabilitet stärkas för att göra det möjligt för användarna att förstå vad som händer 
med deras uppgifter och utöva kontroll över dem. Undantag och befrielser bör vara mycket 
begränsade.

Ändringsförslag 456
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Information om särskilda 
säkerhetsåtgärder som vidtas för att 
skydda personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 457
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Eventuell ytterligare information som är 
nödvändig för att tillförsäkra den 
registrerade en korrekt behandling med 
hänsyn tagen till de särskilda 
omständigheter under vilka 
personuppgifterna samlas in.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 458
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De registrerade har rätt att genast informeras om man har kunnat konstatera att någon 
otillbörligen har använt deras personuppgifter (till exempel svartlistor).

Ändringsförslag 459
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung,
förutom när uppgifterna kommer från en 
allmänt tillgänglig källa.

Or. en



PE502.055v01-00 56/173 AM\922342SV.doc

SV

Ändringsförslag 460
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 461
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 462
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 

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

eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning och innebära en alltför stor 
administrativ börda, särskilt när 
behandlingen utförs av ett litet eller 
medelstort företag i enlighet med EU:s 
rekommendation 2003/361/EG. 

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att garantera att små och medelstora företag inte belastas alltför 
mycket på grund av förordningen.

Ändringsförslag 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna kommer från offentligt 
tillgängliga källor

Or. en

Ändringsförslag 464
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
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villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och små 
och medelstora företag.

villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och små 
och medelstora företag i samråd med de 
berörda aktörerna.

Or. fr

Motivering

Användningen av delegerade akter innebär en risk för bristande insyn som det gäller att 
undvika genom att se till att utarbetandet av dem sker i nära samarbete med dem som berörs
av dem.

Ändringsförslag 465
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

8. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs, samt 
behoven hos berörda aktörer, t.ex. genom 
att använda flerskiktade meddelanden. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 466
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
på ett tydligt och enkelt språk få en 
bekräftelse på huruvida personuppgifter
som rör den registrerade håller på att 
behandlas, och om den registeransvarige 
vidtar åtgärder för den registrerade som 
baseras på profiler som avses i 
artikel 20.1. Detta ska även gälla 
uppgifter som endast tillåter identifiering 
om den registrerade bevisligen kan 
autentisera sig. Om sådana 
personuppgifter håller på att behandlas 
och/eller sådana åtgärder vidtas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

Or. en

Ändringsförslag 467
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Med undantag för uppgifter 
som används för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål
ska den registeransvarige tillhandahålla 
följande information när personuppgifter 
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behandlas:

Or. en

Ändringsförslag 468
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De mottagare eller kategorier av 
mottagare till vilka personuppgifterna ska 
lämnas ut eller har lämnats ut, särskilt
mottagare i tredjeländer.

c) De mottagare till vilka 
personuppgifterna ska lämnas ut eller har 
lämnats ut, inklusive alla mottagare i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 469
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

d) Den längsta period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. de

Motivering

Lagringstiden för olika uppgifter varierar oerhört och kan ofta inte fastställas exakt i förväg. 
Likväl bör den maximala lagringstiden för personuppgifter anges.
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Ändringsförslag 470
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

f) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter och 
förfarandena för att inge sådana 
klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 471
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

f) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktinformation.

Or. en

Ändringsförslag 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling.

Or. en
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Ändringsförslag 473
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) När det gäller åtgärder som bygger på 
profiler: meningsfull information om den 
logik som används i profileringen.

Or. en

Ändringsförslag 474
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) I förekommande fall, på vilket sätt 
och för vilka särskilda ändamål 
uppgifterna kommer att behandlas för 
statistiska ändamål och hur man kommer 
att se till att uppgifter som gör det möjligt 
att koppla samman uppgifter med en 
identifierad eller identifierbar registrerad 
hålls avskilda från andra uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 475
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
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registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, om den registrerade inte begär något 
annat.

registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, om den registrerade inte begär något 
annat. Den registeransvarige ska 
kontrollera identiteten på den registrerade 
person som begär tillgång till uppgifter 
inom ramen för artikel 5–10 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Detta tillägg behövs för att skydda personuppgifter.

Ändringsförslag 476
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige för datakällan när som 
helst på begäran få bekräftelse på 
huruvida personuppgifter som rör den 
registrerade håller på att behandlas i en 
forskningsdatabas i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 10.

Or. en

Motivering

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source.Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.



PE502.055v01-00 64/173 AM\922342SV.doc

SV

Ändringsförslag 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, inbegripet 
för kontroll av den registrerades identitet 
och kommunikation av personuppgifterna 
till den registrerade, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen får föreslå
standardformulär och specificera
förfaranden för att begära och bevilja 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1, inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 478
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Den registrerade har rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade har rätt 
att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Or. en
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Ändringsförslag 479
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt att bli bortglömd och till radering Rätt till radering

Or. en

Ändringsförslag 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Rätt att bli bortglömd och till radering Rätt till radering

Or. en

Ändringsförslag 481
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, om inte den 
registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller en enhet som är anlitad 
av myndigheten eller på annat sätt agerar 
på myndighetens vägnar, särskilt när det 
gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
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följande grunder är tillämpliga:

Or. en

Motivering

Myndigheterna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla flera register, och uppgifterna i 
dessa register kan inte raderas på begäran av den registrerade.

Ändringsförslag 482
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade har rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, även när det 
gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

Or. en

Motivering

Ordet ”särskilt” antyder att rätten att få glömmas bort ska vara starkare för barn än för 
andra personer. Denna nyansskillnad är irrelevant. Med lydelsen ”även” är det möjligt att 
peka på den särskilda situationen för registrerade barn utan att göra någon skillnad i 
betydelse när det gäller den allmänna rätten att bli bortglömd.
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Ändringsförslag 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats.

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
behandlats vidare, och den obligatoriska 
rättsliga minimiperiod under vilken 
uppgifterna måste bevaras har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 484
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den registrerade återkallar det samtycke 
på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod för 
vilken samtycke har lämnats har löpt ut, 
och om det inte finns någon annan rättslig 
grund för behandlingen av uppgifterna.

b) Den registrerade återkallar det samtycke 
på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod för 
vilken samtycke har lämnats har löpt ut, 
och om det inte finns några andra rättsliga 
grunder för behandlingen av uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den registrerade återkallar det samtycke 
på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod för 

b) Den registrerade återkallar det samtycke 
på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod för 
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vilken samtycke har lämnats har löpt ut, 
och om det inte finns någon annan rättslig 
grund för behandlingen av uppgifterna.

vilken samtycke har lämnats har löpt ut, 
och om det inte finns någon annan rättslig 
grund för behandlingen eller lagringen av 
uppgifterna.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter kan ha rättsliga grunder för att lagra uppgifter, även om dessa inte 
behandlas på ett sätt som säkerställer rättssäkerheten hos de enskilda.

Ändringsförslag 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den registrerade invänder mot 
behandlingen av personuppgifter enligt 
artikel 19.

c) Den registrerade invänder mot 
behandlingen av personuppgifter enligt 
artikel 19 och invändningen godtas.

Or. en

Ändringsförslag 487
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen av uppgifterna uppfyller 
inte villkoren i denna förordning av andra 
skäl.

utgår

Or. en

Motivering

De potentiella följderna av detta stycke är oklara och skulle behöva förklaras.
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Ändringsförslag 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registeransvarige ska vidta alla 
rimliga åtgärder för att meddela varje 
radering till alla juridiska personer till 
vilka uppgifterna har lämnats ut.

Or. en

Ändringsförslag 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tillämpningen av punkt 1 är beroende 
av förmågan hos den registeransvarige att 
bekräfta identiteten på den registrerade 
person som har begärt raderingen.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta juridiska 
personer till vilka den ursprunglige 
registeransvarige hade gett tillstånd till 
ytterligare behandling av personuppgifter 
och som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att de 
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har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Den registeransvarige ska 
inte vara ansvarig för personuppgifter som 
den registrerade har offentliggjort.

Or. en

Ändringsförslag 492
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Undantag från den allmänna regeln genom en bestämmelse om att anonymiserade uppgifter, 
vissa pseudonymiserade uppgifter, uppgifter som inte finns tillgängliga för allmänheten eller 
oläsliga uppgifter (t.ex. krypterade uppgifter eller uppgifter på backup-filer) bör undantas 
från artikel 17 eftersom det är besvärligt och till och med omöjligt att radera alla 
personuppgifter från en tredje part och detta heller inte gynnar individen.
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Ändringsförslag 494
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål och oavsett 
vilken ansträngning som krävs, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

Or. en

Ändringsförslag 495
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan oskäliga dröjsmål, utom i 
den utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara och sprida personuppgifterna av 
följande skäl:

Or. en

Ändringsförslag 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan oskäliga dröjsmål, utom i 
den utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara och sprida personuppgifterna av 
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följande skäl:

Or. en

Motivering

När registeransvariga är rättsligt skyldiga att bevara och behandla uppgifter kan de också 
vara skyldiga att överföra dessa uppgifter till de berörda tillsynsmyndigheterna, t.ex. 
misstänkta transaktionsrapporter till finansinspektioner enligt bestämmelser om bekämpning 
av penningtvätt.

Ändringsförslag 497
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet enligt artikel 81.

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet samt hälsoskäl enligt 
artikel 81.

Or. en

Ändringsförslag 498
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av allmänt intresse, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska kräva en 
motivering med avseende på det allmänna 
intresset, respektera principen om rätt till 
skydd av personuppgifter och vara 
proportionell mot det legitima mål som 
eftersträvas.
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Or. en

Ändringsförslag 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) För att förhindra eller upptäcka 
bedrägerier, bekräfta en identitet och/eller 
bedöma kreditvärdighet eller 
betalningsförmåga.

Or. en

Ändringsförslag 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Begäran om rättelse, radering eller 
blockering av uppgifter får inte inverka 
menligt på behandling som är nödvändig 
för att trygga, skydda och bevara 
motståndskraften hos ett eller flera 
informationssystem. Rätten till rättelse 
och/eller radering av personuppgifter ska 
dessutom inte gälla för personuppgifter 
som ska bevaras enligt en rättslig 
skyldighet eller för att skydda den 
registeransvariges, registerförarens eller 
tredje parters intressen.

Or. en

Motivering

Det finns omständigheter då den registrerades rätt till rättelse eller radering av 
personuppgifter inte bör gälla – exempelvis om EU-medlemsstaternas och andra 
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jurisdiktioners lagstiftning innehåller krav på att vissa typer av personuppgifter ska bevaras 
av nationella säkerhetsskäl eller för utredningar av eventuella brott.

Ändringsförslag 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet
1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.
2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Motivering

Uppgiftsportabilitet är en konkurrensåtgärd och hör inte till uppgiftsskyddsområdet. 
Uppgiftsportabilitet kan dessutom missbrukas, eftersom en person som t.ex. ansöker om lån 
kan ändra uppgifterna när han eller hon får sin kredithistoria från en registeransvarig innan 
uppgifterna lämnas till långivaren. Uppgifter får inte lagras eller behandlas på samma språk 
enligt samma kategorier eller förfaranden. Detta kan också leda till att organisationer blir 
skyldiga att lämna ut yrkeshemligheter, intern expertis eller information till andra kunder.

Ändringsförslag 502
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet
1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.
2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2. 
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Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Motivering

De registrerade har rätt till tillgång enligt artikel 15 i förslaget till förordning. Rätten till 
tillgång ger varje registrerad person rätt att erhålla information om de personuppgifter som 
behandlas. Artikel 18, som skulle ge registrerade möjlighet att erhålla en kopia av sina 
uppgifter i ett elektroniskt och strukturerat format ger inget mervärde när det gäller skyddet 
av medborgarnas personuppgifter.

Ändringsförslag 503
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den registrerade 
ha rätt att av den registeransvarige erhålla 
en kopia av de uppgifter som håller på att 
behandlas i ett elektroniskt och 
strukturerat format som är allmänt 
använt och som den registrerade kan 
fortsätta att använda.

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den registrerade 
ha rätt att av den registeransvarige erhålla 
en kopia av de uppgifter som håller på att 
behandlas.

Or. en
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Ändringsförslag 504
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som är 
allmänt använt och som den registrerade 
kan fortsätta att använda.

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg har den registrerade rätt att 
av den registeransvarige erhålla en kopia 
av de uppgifter som håller på att behandlas 
i ett elektroniskt, driftskompatibelt och 
strukturerat format som den registrerade 
kan fortsätta att använda.

Or. en

Ändringsförslag 505
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som är 
allmänt använt och som den registrerade 
kan fortsätta att använda.

1. Utan att det påverkar skyldigheten att 
radera uppgifter när de inte längre är 
nödvändiga enligt artikel 5 e, ska den 
registrerade, om personuppgifter 
behandlas på elektronisk väg och i ett 
strukturerat och allmänt använt format, på 
begäran ha rätt att av den registeransvarige 
erhålla en kopia av de uppgifter som håller 
på att behandlas i ett elektroniskt och 
strukturerat format som är allmänt använt 
och som den registrerade kan fortsätta att 
använda.

Or. en
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Ändringsförslag 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, ska 
den registrerade ha rätt att överföra dessa 
personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, ska 
den registrerade ha rätt att överföra dessa 
personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling.

Or. en

Ändringsförslag 507
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna, ska den registrerade ha 
rätt att överföra dessa personuppgifter och 
eventuell övrig information som 
tillhandahållits av den registrerade och 
bevarats i ett system för automatisk 
behandling, till ett annat system, i ett 
elektroniskt format som är allmänt använt, 
utan att hindras av den registeransvarige 
från vilken personuppgifterna återkallas.

Or. en
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Ändringsförslag 508
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, ska 
den registrerade ha rätt att överföra dessa 
personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, ska 
den registrerade ha rätt att överföra dessa 
personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade eller information som är 
relaterad till denne och bevarats i ett 
system för automatisk behandling, till ett 
annat system, i ett elektroniskt format som 
är allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 509
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna rätt påverkar inte skyldigheten 
att radera uppgifter när de inte längre är 
nödvändiga enligt artikel 5 e.

Or. en
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Ändringsförslag 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkterna 1 och 2 gäller inte för 
behandling av anonymiserade och 
pseudonymiserade uppgifter, i den mån 
den registrerade inte är tillräckligt 
identifierbar på grundval av sådana 
uppgifter, eller om en identifiering skulle 
innebära att den registeransvarige måste 
upphäva pseudonymiseringen.

Or. en

Ändringsförslag 511
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Punkterna 1 och 2 gäller inte när den 
registeransvarige rimligen kan visa att det 
inte är möjligt att åtskilja den 
registrerades uppgifter från andra 
registrerades uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 512
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

elektroniska format och de närliggande 
funktioner och förfaranden som används 
för överföringen av personuppgifter enligt 
punkt 2 genom hänvisning till de 
lämpligaste, tillgängliga industriella 
standarderna eller i enlighet med 
definitioner från näringslivets aktörer 
eller från standardiseringsorgan. 
Kommissionen ska främja och bistå 
branschen, intressenterna och 
standardiseringsorganen i kartläggningen 
och antagandet av tekniska standarder, 
samt villkor och förfaranden för 
överföring av personuppgifter enligt 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 513
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det elektroniska format som avses i 
punkt 1 samt de tekniska standarderna, 
villkoren och förfarandena för 
överföringen av personuppgifter enligt 
punkt 2 ska fastställas av den 
registeransvarige genom hänvisning till 
harmoniserade branschstandarder eller, 
där sådana ännu inte har definierats, ska 
utvecklas av branschens intressenter 
genom standardiseringsorgan.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte vara beslutsfattande organ för att etablera ett harmoniserat format 
för överföring av elektroniska uppgifter. Den metod som föreslås i ändringsförslaget är också 
mer teknikneutral och lämpligare med tanke på de många olika sektorer som omfattas av 
förordningen.
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Ändringsförslag 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Den registeransvarige måste se till att
tillräcklig dokumentation beträffande den 
registrerades identitet har mottagits innan 
den registrerade kan hävda sina 
rättigheter i enlighet med artiklarna 14-19 
i denna förordning.

Or. en

Motivering

I syfte att förhindra identitetsstöld måste de registrerade dokumentera sin identitet för att 
kunna hävda sina rättigheter.
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Ändringsförslag 516
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades intressen 
eller grundläggande fri- och rättigheter.

1. Den registrerade ska ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades intressen 
eller grundläggande fri- och rättigheter.

Or. en

Motivering

Rätten att göra invändningar får inte vara beroende av skäl som hänför sig till de 
registrerades specifika situation.

Ändringsförslag 517
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför 
sig till vederbörandes specifika situation, 
ha rätt att när som helst göra invändningar 
mot behandling av personuppgifter som 
grundar sig på artikel 6.1 d, e och f, om 
inte den registeransvarige visar på 
avgörande och berättigade skäl för 
behandlingen som väger tyngre än den 
registrerades intressen eller grundläggande 
fri- och rättigheter.

1. Den registrerade har, av skäl som hänför 
sig till vederbörandes specifika situation,
rätt att när som helst göra invändningar 
mot behandling av personuppgifter som 
grundar sig på artikel 6.1 d och e, om inte 
den registeransvarige visar på avgörande 
och berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades intressen 
eller grundläggande fri- och rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 518
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring eller när 
behandlingen grundas på artikel 6.1 f, ska 
den registrerade ha rätt att kostnadsfritt 
invända mot behandlingen av sina 
personuppgifter för sådan marknadsföring. 
Denna rätt ska uttryckligen erbjudas den 
registrerade på ett begripligt sätt, med 
användning av klart och tydligt språk, 
anpassat till den registrerade, i synnerhet 
för eventuell information särskilt riktad 
till barn, och ska vara tydligt åtskiljbar 
från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 519
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om pseudonymiserade uppgifter 
behandlas med stöd av artikel 6.1 g ska 
den registrerade ha rätt att kostnadsfritt 
invända mot behandlingen. Denna rätt 
ska uttryckligen erbjudas den registrerade 
på ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Or. en
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Ändringsförslag 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om pseudonymiserade 
personuppgifter behandlas med stöd av 
artikel 6.1 g ska den registrerade ha rätt 
att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen. Denna rätt ska uttryckligen 
erbjudas den registrerade på ett begripligt 
sätt och ska vara tydligt åtskiljbar från 
övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 521
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Åtgärder på grundval av profilering Åtgärder på grundval av automatisk 
behandling

Or. en

Motivering

Artikel 20 rör automatisk behandling snarare än profilering. Rubriken på denna artikel bör 
därför ändras till ”åtgärder på grundval av automatisk behandling”.
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Ändringsförslag 522
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 523
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En registrerad ska ha rätt att inte 
omfattas av ett beslut som är orättvist och 
diskriminerande, och som enbart grundas 
på automatisk behandling som är avsedd 
att bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
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vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra användningen av begreppet ”registrerad” och även det rättsligt 
etablerade begreppet ”orättvis och diskriminerande” enligt direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder.

Ändringsförslag 524
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av ett beslut som är orättvist eller 
diskriminerade, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande.

Or. en
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Ändringsförslag 525
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En registrerad ska inte omfattas av ett 
beslut som är orättvist eller 
diskriminerade, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
den registrerade.

Or. en

Motivering

Artikel 20 i sin nuvarande utformning erkänner inte den positiva användningen av profilering 
och beaktar inte heller de varierande risknivåerna eller följderna för den personliga 
integriteten för de personer som är föremål för profileringen. Genom att fokusera på tekniker 
som är antingen ”orättvisa” eller ”diskriminerande” enligt definitionen i 
direktiv 2005/29/EG är strategin i detta förslag mer teknikneutral och fokuserar på den 
negativa användningen av profilering snarare än på tekniken i sig.

Ändringsförslag 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 

1. Varje registrerad ska ha rätt att begära 
att inte omfattas av en åtgärd som negativt 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling av 
uppgifter som är avsedd att bedöma,
analysera eller förutsäga vederbörandes 



AM\922342SV.doc 91/173 PE502.055v01-00

SV

egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. en

Motivering

Ytterligare särskilda åtgärder för automatisk behandling av personuppgifter är endast 
berättigade i fall där åtgärden i fråga har en negativ rättslig inverkan. All annan profilering 
som utgör behandling av personuppgifter är normal behandling, och omfattas redan av 
samtliga bestämmelser i förordningen.

Ändringsförslag 527
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 
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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 
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 528
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För ändamål som reklam, 
marknadsundersökningar eller för 
behovsanpassad utformning av telemedier 
får användarprofiler skapas med hjälp av 
pseudonymiserade uppgifter om den 
registrerade inte motsätter sig detta. Den 
registrerade ska informeras om rätten att 
göra invändningar. Användarprofilerna 
får inte sammanföras med uppgifter om 
innehavaren av pseudonymen.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga lydelsen i artikel 20 skulle kunna medföra att företag måste inhämta ett 
samtycke till varje slag av behandling av personuppgifter. För att inte förstöra 
affärsmodellen för otaliga små och medelstora europeiska företag och på så sätt ge stora 
amerikanska företag företräde bör dock vissa former av behandling tillåtas med vederbörlig 
hänsyn till skyddet av personuppgifter.
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Ändringsförslag 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Registeransvariga ska underrätta den 
registrerade när sådan behandling utförs, 
och ge individen rätt att få sådana beslut 
granskade.

Or. en

Motivering

Profilering med avseende på kreditpoängsystem bör tydligt åtskiljas från andra ändamål, inte 
minst eftersom detta slags profilering tydligt meddelas individen på förhand.

Ändringsförslag 530
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. grundar sig på pseudonyma uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. grundar sig på den registeransvariges 
berättigade intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 532
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller 
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller or
b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller
c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

Or. en

Ändringsförslag 533
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller 
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller or
b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller
c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

Or. en

Motivering

Strykning till följd av ändringsförslaget till punkt 1.
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Ändringsförslag 534
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 535
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning, 
inbegripet punkterna 3 och 4, får en 
person omfattas av en åtgärd av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

Or. en
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Ändringsförslag 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 537
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller

utgår

Or. en



PE502.055v01-00 98/173 AM\922342SV.doc

SV

Ändringsförslag 538
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) är nödvändig för ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
inklusive rätten att få meningsfull 
information om vilka logiska funktioner 
som används i profileringen och rätten att 
få till stånd mänsklig medverkan, inklusive 
en förklaring av det beslut som fattas efter 
sådan medverkan, har vidtagits, eller 

Or. en

Ändringsförslag 539
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller or

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis förfaranden för att lämna 
synpunkter eller rätten att få till stånd 
mänsklig medverkan, har vidtagits, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 540
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller or

utgår

Or. en

Ändringsförslag 541
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen och 
tillhandahålls skydd för registrerade mot 
eventuell diskriminering till följd av de 
åtgärder som beskrivs i punkt 1, eller

Or. en
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Ändringsförslag 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller

b) är nödvändigt för att följa
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning, eller

Or. en

Motivering

Det kan inte vara den registeransvariges uppgift att kontrollera om det ”fastställs lämpliga 
åtgärder till skydd för den registrerades berättigade intressen i medlemsstatens lagstiftning”.

Ändringsförslag 543
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 544
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Den ursprungliga lydelsen i artikel 20 skulle kunna medföra att företag måste inhämta ett 
samtycke till varje slag av behandling av personuppgifter. För att inte förstöra 
affärsmodellen för otaliga små och medelstora europeiska företag och på så sätt ge stora 
amerikanska företag företräde bör dock vissa former av behandling tillåtas med vederbörlig 
hänsyn till skyddet av personuppgifter.

Ändringsförslag 545
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts, 
däribland ett verkningsfullt skydd mot 
eventuell diskriminering till följd av de 
åtgärder som beskrivs i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 546
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) är begränsad till pseudonymiserade 
uppgifter; sådana pseudonymiserade 
uppgifter får inte matchas med uppgifter 
om bäraren av pseudonymen; artikel 19.3 
(ny) ska gälla på motsvarande sätt.

Or. en

Motivering

I linje med artikel 15.3 i den tyska telemedielagen, som främjar pseudonymisering av 
uppgifter och utgör en tydlig rättslig ram för profilering, bland annat på områdena för 
reklam och marknadsundersökningar.

Ändringsförslag 548
Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 549
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

utgår

Or. en

Motivering

Strykning till följd av ändringsförslaget till punkt 1.
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Ändringsförslag 550
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte omfatta eller generera uppgifter 
som ingår i de särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i artikel 9, utom 
när dessa omfattas av de undantag som 
förtecknas i artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 551
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Profilering som (avsiktligt eller inte) 
innebär diskriminering mot enskilda 
personer på grund av ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religion eller 
trosuppfattningar, medlemskap i 
fackföreningar eller sexuell läggning, 
eller som (avsiktligt eller inte) leder till 
åtgärder med denna verkan, ska 
förbjudas.

Or. en
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Ändringsförslag 552
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte användas för att identifiera eller 
särskilja barn.

Or. en

Ändringsförslag 553
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 554
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den utgår
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information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

Or. en

Motivering

Strykning till följd av ändringsförslaget till punkt 1.

Ändringsförslag 555
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artiklarna 14 
och 15 inbegripa information om 
förekomsten av behandling för en åtgärd av 
den typ som anges i punkt 1 och de 
förutsedda effekterna av sådan behandling 
på den registrerade, liksom tillgång till de 
logiska funktioner som används för 
behandlingen av personuppgifterna.

Or. en
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Ändringsförslag 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för en åtgärd av den typ som anges i 
punkt 1 och de förutsedda effekterna av 
sådan behandling på den registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för en åtgärd av den typ som anges i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 557
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 558
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Strykning till följd av ändringsförslaget till punkt 1.

Ändringsförslag 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 560
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

5. Inom sex månader efter ikraftträdandet 
av denna förordning ska kommissionen 
anta delegerade akter enligt artikel 86, i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda de registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2. 
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Kommissionen ska rådfråga företrädare 
för registrerade personer och 
dataskyddsstyrelsen om sina förslag innan 
den utfärdar dem.

Or. en

Ändringsförslag 561
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i artikel 5 a–
e, artiklarna 11–20 och artikel 32, om en 
sådan begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle i syfte att garantera

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i artikel 5 a–
e, artiklarna 11–19 och artikel 32, om en 
sådan begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle i syfte att garantera

Or. en

Ändringsförslag 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en 
medlemsstats allmänna intressen, särskilt 
ett av unionens eller en medlemsstats 
viktiga ekonomiska eller finansiella 
intressen, däribland penning-, budget-
eller skattefrågor och skydd av 
marknadens stabilitet och integritet,

utgår
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Or. en

Motivering

Precis som i artikel 6.3 har medlemsstaterna mycket stora möjligheter att utarbeta nationell 
lagstiftning som innehåller undantag till denna förordning. Detta kommer att leda till att 
förordningen inte genomförs på samma sätt i alla medlemsstater och kan urholka 
medborgarnas uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 563
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en 
medlemsstats allmänna intressen, särskilt
ett av unionens eller en medlemsstats 
viktiga ekonomiska eller finansiella 
intressen, däribland penning-, budget- eller 
skattefrågor och skydd av marknadens 
stabilitet och integritet,

c) ett av unionens eller en medlemsstats 
viktiga ekonomiska eller finansiella 
intressen, däribland penning-, budget- eller 
skattefrågor,

Or. en

Motivering

Lydelsen i direktiv 95/46/EG behålls och alltför omfattande begränsningar undviks.

Ändringsförslag 564
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
viktiga allmänna intressen, särskilt ett av 
unionens eller en medlemsstats viktiga 
ekonomiska eller finansiella intressen, 
däribland penning-, budget- eller 
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integritet, skattefrågor,

Or. en

Ändringsförslag 565
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) en tillsyns-, inspektions- eller 
regleringsfunktion som, även om den är 
av övergående karaktär, är förbunden 
med myndighetsutövning i de i led a, b, c 
och d nämnda fallen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsmarknadens parter kan genom 
en lagstiftningsåtgärd begränsa 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a–e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning har 
överenskommits i nationella kollektivavtal 
och utgör en nödvändig och proportionell 
åtgärd.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har reglerat sina arbetsmarknader på mycket olika sätt. En del 
medlemsstater har lagstiftningstraditioner och andra har en hög grad av reglering som 
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härrör från kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 567
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen 
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 uppfylla standarderna 
för nödvändighet och proportionalitet och
innehålla särskilda bestämmelser 
åtminstone

a) avseende målen för behandlingen,
b) fastställandet av den registeransvarige,

c) de specifika ändamålen och metoderna 
för behandlingen,
d) de kategorier av personer som har 
tillstånd att behandla uppgifterna,
e) det förfarande som ska följas för 
behandlingen,
f) de skyddsåtgärder som har införts mot 
godtycklig inblandning från offentliga 
myndigheters sida,
g) de registrerades rätt att bli informerade 
om begränsningen.

Or. en
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Ändringsförslag 568
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De begränsningar som tillämpas på 
behandling som utförs av privata 
registeransvariga för brottsbekämpande 
ändamål bör inte tvinga dem att bevara 
uppgifter, förutom sådana uppgifter som 
är strikt nödvändiga för det ursprungliga 
ändamålet med behandlingen, och inte 
heller att ändra it-strukturen.

Or. en

Motivering

De begränsningar som tillämpas på behandling som utförs av privata registeransvariga för 
brottsbekämpande ändamål ska inte tvinga dem att bevara uppgifter, förutom sådana 
uppgifter som är strikt nödvändiga för det ursprungliga ändamålet med behandlingen, och 
inte heller att ändra it-strukturen.

Ändringsförslag 569
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De lagstiftningsförslag som avses i 
punkt 1 ska inte medföra skyldigheter för 
privata registeransvariga att bevara andra 
uppgifter än sådana uppgifter som är 
strikt nödvändiga för det ursprungliga 
ändamålet.

Or. en
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Ändringsförslag 570
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De lagstiftningsåtgärder som avses i 
punkt 1 ska anmälas till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, som ska avge ett 
yttrande. Om Europeiska 
dataskyddsstyrelsen anser att den 
anmälda åtgärden inte är förenlig med 
kraven i punkt 2 ska den informera 
kommissionen. Kommissionen ska då 
överväga att inleda det förfarande som 
inrättats enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter utförs i 
enlighet med denna förordning.

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik, arten av behandlade 
personuppgifter och typ av organisation, 
ska den registeransvarige, både vid 
tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten 
för själva behandlingen, genomföra
lämpliga och bevisbara tekniska och 
organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt
att behandlingen av personuppgifter 
uppfyller kraven i denna förordning och 
det inbyggda skyddet av den registrerades 
rättigheter säkerställs.

Or. en



AM\922342SV.doc 115/173 PE502.055v01-00

SV

Motivering

Förordningen bör vara tillräckligt flexibel för att olika organisationer ska kunna genomföra 
de effektivaste tekniska och organisatoriska åtgärderna som passar varje organisations art 
och struktur.

Ändringsförslag 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På begäran ska den behöriga 
dataskyddsmyndigheten, den 
registeransvarige eller registerföraren 
visa att de har infört tekniska och 
organisatoriska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Grupper av företag får ansöka 
gemensamt om tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att uppfylla 
sina skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Denna artikel gäller inte för fysiska 
personer som behandlar personuppgifter 
utan vinstintresse.

Or. en

Ändringsförslag 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
särskilt avse att

2. Sådana åtgärder ska utan begränsning 
inbegripa

Or. en

Ändringsförslag 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvara dokumentationen enligt 
artikel 28,

(a) att det genomförs en oberoende 
översyn av behandlingen av 
personuppgifter i syfte att säkerställa att 
det finns tekniska och organisatoriska 
åtgärder och att de är effektiva,

Or. en
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Ändringsförslag 577
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) genomföra ett 
kontrollstyrningssystem, inklusive 
ansvarsfördelning, personalutbildning 
och lämpliga instruktioner, 

Or. en

Ändringsförslag 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomföra de krav på datasäkerhet 
som fastställs i artikel 30,

(b) inrätta lämpliga policyer, instruktioner 
eller andra riktlinjer som vägledning för 
behandling av personuppgifter och som är 
nödvändiga för att uppfylla förordningen 
samt förfaranden och 
verkställandeåtgärder så att riktlinjerna 
blir effektiva,

Or. en

Ändringsförslag 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomföra en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd enligt artikel 33,

(c) inrätta lämpliga 
planeringsförfaranden för att säkerställa 
efterlevnad och hantera behandling av 
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personuppgifter som eventuellt kan 
medföra risker, innan behandlingen 
påbörjas,

Or. en

Ändringsförslag 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) inrätta lämplig dokumentering av 
behandling av personuppgifter för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 581
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d)  uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten, som det står i artikel 
34.1 och 34.2,

Or. en
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Ändringsförslag 582
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förfaranden som kräver förhandstillstånd är kostsamma och tidskrävande för den 
registeransvarige, och mervärdet jämfört med ett system med förhandsanmälan kan också 
ifrågasättas när det gäller uppgiftsskyddsaspekter. Förhandsanmälan, som skulle ge 
tillsynsmyndigheten möjlighet att reagera och agera, är en tillräcklig åtgärd och utgör 
dessutom ett användarvänligt uppgiftsskyddsförfarande.

Ändringsförslag 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utse en datatillsynsman enligt
artikel 35.1.

(e) inrätta en tillräckligt kompetent 
uppgiftsskyddsorganisation eller en 
datatillsynsman, som stöds med tillräckliga 
resurser för att övervaka genomförandet 
av de åtgärder som fastställs i denna
artikel samt efterlevnaden av denna 
förordning; det ska särskilt säkerställas 
att datatillsynsmannen eller 
organisationen är organisatoriskt 
oberoende i syfte att förhindra skadliga 
intressekonflikter; en sådan funktion kan 
inrättas genom ett tjänsteavtal,

Or. en
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Ändringsförslag 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) säkerställa att personalen är 
kompetent samt garantera utbildning av 
personal som deltar i behandling av 
uppgifter samt beslut i samband med detta 
till följd av de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 585
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) inrätta och dokumentera de åtgärder 
som avses i artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AM\922342SV.doc 121/173 PE502.055v01-00

SV

proportionellt, ska denna kontroll utföras 
av oberoende interna eller externa 
granskare.

Or. en

Ändringsförslag 587
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den registeransvarige ska 
offentliggöra en sammanfattning av de 
åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 588
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Eventuella regelbundna rapporter om 
den registeransvariges verksamhet ska 
innehålla en beskrivning av de policyer 
och åtgärder som avses i artikel 22.1.

Or. en
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Ändringsförslag 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 590
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
villkor för de kontroll- och 
granskningsrutiner som avses i punkt 3 och 
när det gäller kriterierna för 
proportionalitet enligt punkt 3.

Or. en
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Motivering

Enligt ansvarighetsprincipen bör detaljerna lämnas till den registeransvarige. Undantag för 
små och medelstora företag kan inte delegeras. Ansvarighet garanterar i alla händelser att 
åtgärderna passar företag av alla storlekar.

Ändringsförslag 591
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard

Uppgiftsskydd som standard och inbyggt 
uppgiftsskydd

Or. en

Ändringsförslag 592
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva 
behandlingen, genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

1. När så krävs kan bindande åtgärder 
antas för att se till att kategorier av varor 
eller tjänster tas fram med 
standardinställningar som uppfyller 
denna förordnings krav på skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter. Sådana 
åtgärder ska grunda sig på 
standardisering i enlighet med 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning .../2012 om europeisk 
standardisering, om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG respektive 
93/15/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 
95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG 
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respektive 2009/105/EG samt om 
upphävande av beslut 87/95/EEG och 
beslut nr 1673/2006/EG].

Or. en

Motivering

Detta är en del av en omgång med ändringsförslag som syftar till att lyfta fram att 
kommissionens förslag inte ger tillräcklig rättssäkerhet och samtidigt skapar en risk för 
begränsningar av den fria rörligheten, även om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard är lovvärda som begrepp. Därför bör den etablerade mekanismen att använda 
standardisering, som den sammanställts i ”standardiseringspaketet”, i stället användas för 
att harmonisera de tillämpliga kraven och möjliggöra fri rörlighet.

Ändringsförslag 593
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter. Detta ska 
innefatta följande:
a) Tekniska åtgärder avseende produktens 
eller tjänstens tekniska utformning och 
struktur. 
b) Organisatoriska åtgärder avseende den 
registeransvariges operativa policyer.
Om en registeransvarig har genomfört en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd i enlighet med artikel 33, 
ska resultatet av konsekvensbedömningen 
beaktas vid utarbetandet av åtgärder som 
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avses i leden a och b i denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 594
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter. 
Den registeransvarige ska dock endast 
belastas med åtgärder som är 
proportionella till risken med behandling 
av personuppgifter beroende på arten av 
de personuppgifter som ska behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 595
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingsmetoden och 
vid tidpunkten för själva behandlingen och 
när väsentliga ändringar görs av 
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organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

behandlingsmiljön, genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att även integritetsfrågor beaktas när systemen ändras. När ändringar görs av 
systemen inriktas arbetet ofta på att lägga till nya funktioner, och man bortser från att de 
ursprungliga höga integritets- och säkerhetskraven fortfarande måste följas.

Ändringsförslag 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik, genomförandekostnaden och 
internationell bästa praxis ska den 
registeransvarige, både vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingsmetoden och 
vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Sådana åtgärder och förfaranden ska

a) vederbörligen beakta befintliga 
tekniska standarder och föreskrifter på 
området för offentlig säkerhet,

b) följa principen om teknik- och 
tjänsteneutralitet samt neutrala 
affärsmodeller,
c) grundas på globala branschledda 
insatser och standarder,
d) vederbörligen beakta internationell 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 598
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att se till att, i standardfallet, 

2. Innan bindande åtgärder antagits i 
enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna 
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endast de personuppgifter behandlas som 
är nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både 
i fråga om antalet uppgifter och 
tidpunkten för deras lagring. Dessa 
rutiner ska i synnerhet säkerställa att 
personuppgifter i standardfallet inte görs 
tillgängliga till ett obegränsat antal 
enskilda.

se till att inga bindande krav på inbyggt 
uppgiftsskydd eller uppgiftsskydd som 
standard ställs på varor eller tjänster som 
rör skyddet för enskilda personer med
avseende på behandling av 
personuppgifter, om sådana krav skulle 
kunna hindra utsläppandet på marknaden 
av utrustning och den fria rörligheten för 
sådana varor och tjänster i och mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Detta är en del av en omgång med ändringsförslag som syftar till att lyfta fram att 
kommissionens förslag inte ger tillräcklig rättssäkerhet och samtidigt skapar en risk för 
begränsningar av den fria rörligheten, även om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard är lovvärda som begrepp. Därför bör den etablerade mekanismen att använda 
standardisering, som den sammanställts i ”standardiseringspaketet”, i stället användas för 
att harmonisera de tillämpliga kraven och möjliggöra fri rörlighet.

Ändringsförslag 599
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Detta ska säkerställas 
genom tillämpning av tekniska och/eller 
organisatoriska åtgärder när så är 
lämpligt. Dessa rutiner ska i synnerhet 
säkerställa att personuppgifter i
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda, och att de 
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registrerade har möjlighet att kontrollera 
spridningen av sina personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 600
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda. Bestämmelserna 
i första och andra meningen ska inte gälla 
för behandling av uppgifter vars syfte är 
att uppfylla lagstadgade skyldigheter 
och/eller är i det allmänna intresset, i den 
mån syftet med en sådan skyldighet eller 
uppgift är att skapa en så komplett 
databas som möjligt. Detta gäller särskilt 
abonnentförteckningar på 
telekommunikationsområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 601
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv ska det 
säkerställas att inga tvingande krav på 
särskilda tekniska egenskaper uppställs 
för produkter och tjänster, inklusive 
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
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Ändringsförslag 603
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med den föreslagna ändringen till artikel 23.1.

Ändringsförslag 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 605
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för
att precisera eventuella ytterligare kriterier 
och krav för sådana lämpliga åtgärder och 
rutiner som avses i punkt 1 och 2, särskilt 
när det gäller krav på inbyggt 
uppgiftsskydd som är tillämpliga över 
sektorer, produkter och tjänster.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare kriterier 
och krav för sådana lämpliga åtgärder och 
rutiner som avses i punkt 1 och 2, särskilt 
när det gäller de krav på inbyggt 
uppgiftsskydd som är tillämpliga över 
sektorer, produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 606
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med den föreslagna ändringen till artikel 23.1.
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Ändringsförslag 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid behov får åtgärder antas för att 
säkerställa att terminalutrustning 
konstrueras på ett sådant sätt att den är 
förenlig med rådets beslut 87/95/EEG av 
den 22 december 1986 om standardisering 
inom området informationsteknologi och 
telekommunikation, och överensstämmer 
med internationella branschledda 
standardiseringsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 608
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen får ange tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Sådana
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen för behandlingen av 
personuppgifter tillsammans med andra ska 
de gemensamma registeransvariga 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
förordning, särskilt avseende förfarandena 
och rutinerna för den registrerades 
utövande av sina rättigheter, genom ett 
arrangemang som de enas om sinsemellan. 
Arrangemanget ska vederbörligen 
avspegla de gemensamma 
registeransvarigas faktiska funktioner och 
deras förhållande till de registrerade.

Or. en

Motivering

Det bör införas ett uttryckligt krav på att arrangemang som ingås mellan gemensamma 
registeransvariga vederbörligen avspeglar de gemensamma registeransvarigas respektive 
funktioner och deras förhållande till de registrerade. Gemensamma registeransvariga 
befinner sig inte nödvändigtvis i samma förhandlingsposition när det gäller 
avtalsbestämmelser. Alla gemensamma registeransvariga har dessutom inte ett direkt 
förhållande till de registrerade, och de kontrollerar inte samma typer och mängder av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

de gemensamma registeransvariga 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
förordning, särskilt avseende förfarandena 
och rutinerna för den registrerades 
utövande av sina rättigheter, genom ett 
arrangemang som de enas om sinsemellan.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget om definitionen av registeransvariga (artikel 4.5), är det viktigt 
att förtydliga att det är den registeransvarige som fastställer ändamålet med behandling av 
personuppgifter, medan registerföraren fastställer villkoren och medlen.

Ändringsförslag 611
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en registeransvarig som är etablerad i 
ett tredjeland om kommissionen har 
beslutat att tredjelandet garanterar en 
adekvat skyddsnivå i enlighet med 
artikel 41, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 612
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

b) ett företag som behandlar 
personuppgifter som rör färre än 
250 registrerade, eller
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Or. en

Ändringsförslag 613
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att den registeransvarige utser en 
företrädare ska inte påverka de rättsliga 
åtgärder som skulle kunna inledas mot den 
registeransvarige.

4. Att den registeransvarige utser en 
företrädare ska inte påverka de rättsliga 
åtgärder som skulle kunna vidtas mot den 
registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 614
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar, och om den 
inbegriper behandling av personuppgifter 
som rimligen skulle göra det möjligt för 
registerföraren att identifiera den 
registrerade, ska den registeransvarige 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter, särskilt respekten 
för de tekniska säkerhetsåtgärder och de 
organisatoriska åtgärder som reglerar den 
behandling som ska utföras och se till att 
dessa åtgärder efterlevs. Den 
registeransvarige är ensam ansvarig för 
att säkerställa att kraven i denna 
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förordning uppfylls.

Or. en

Motivering

Där det på grund av korrekt anonymiseringsteknik inte är tekniskt möjligt för registerföraren 
att identifiera en registrerad person bör artikel 26 inte gälla. Om de administrativa bördorna 
minskas kommer det att ge incitament till investeringar i ändamålsenlig anonymiseringsteknik 
och användning av ett robust system för begränsad tillgång. Den grundläggande principen 
om att det primära och direkta ansvaret för behandlingen ligger hos den registeransvarige 
bör anges tydligt i denna artikel.

Ändringsförslag 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar, och om den 
inbegriper behandling av personuppgifter 
som rimligen skulle göra det möjligt för 
registerföraren att identifiera den 
registrerade, ska den registeransvarige 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter, särskilt respekten 
för de tekniska säkerhetsåtgärder och de 
organisatoriska åtgärder som reglerar den 
behandling som ska utföras och se till att 
dessa åtgärder efterlevs. Den 
registeransvarige är ensam ansvarig för 
att säkerställa att kraven i denna 
förordning uppfylls.

Or. en
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Motivering

Där det t.ex. på grund av korrekt anonymiseringsteknik inte är tekniskt möjligt för 
registerföraren att identifiera en registrerad person bör artikel 26 inte gälla. Om de 
administrativa bördorna minskas kommer det att ge incitament till investeringar i 
ändamålsenlig anonymiseringsteknik och användning av ett robust system för begränsad 
tillgång, vilket i sin tur stärker skyddet för de registrerade.

Ändringsförslag 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar, och om den 
inbegriper behandling av personuppgifter 
som rimligen skulle göra det möjligt för 
registerföraren att identifiera den 
registrerade, ska den registeransvarige 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter, särskilt respekten 
för de tekniska säkerhetsåtgärder och de 
organisatoriska åtgärder som reglerar den 
behandling som ska utföras och se till att 
dessa åtgärder efterlevs.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är viktigt eftersom det främjar användning av anonymiseringstekniker 
och därmed bidrar till målet för uppgiftsminimering. Ju mindre den registeransvarige känner 
till om den registrerade, desto bättre.
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Ändringsförslag 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige 
och i handlingen ska det särskilt 
föreskrivas att registerföraren

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige. 
Den registeransvarige och registerföraren
ska ha rätt att fastställa sina respektive 
funktioner och ansvarsområden med 
avseende på kraven i denna förordning, 
och ska särskilt säkerställa följande:

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan den registeransvarige och registerföraren bör regleras genom allmän 
avtalsrätt, där varje part i avtalet har rätt att själv förhandla om sina rättigheter och 
ansvarsskyldigheter som en del av avtalet.

Ändringsförslag 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige 
och i handlingen ska det särskilt 
föreskrivas att registerföraren

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige.

Or. en
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Ändringsförslag 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige, särskilt om 
överföringen av de personuppgifter som 
används är förbjuden,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige, särskilt om 
överföringen av de personuppgifter som 
används är förbjuden,

a) registerföraren får endast handla på 
instruktioner från den registeransvarige, 
särskilt om överföringen av de 
personuppgifter som används är förbjuden,

Or. en

Ändringsförslag 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) endast får anställa personal som har 
åtagit sig att iaktta sekretess eller som 
omfattas av en lagstadgad 
sekretessförpliktelse,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 622
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ta hänsyn till principen om inbyggt 
uppgiftsskydd,

Or. en

Ändringsförslag 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ska vidta alla åtgärder som krävs enligt 
artikel 30,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 624
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registeransvarig om registerföraren först 
har godkänt detta,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registeransvarig om registerföraren först 
har godkänt detta,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registeransvarig om registerföraren först 
har godkänt detta,

utgår

Or. en

Motivering

Detta är administrativt betungande och avspeglar inte att registerförare i verkligheten ofta 
engagerar ett avsevärt antal andra registerförare (som ofta är små och medelstora företag). 
Det är upp till registerföraren att iaktta tillbörlig aktsamhet och fastställa skyldigheter enligt 
gängse avtalsrätt i avtal som ingås med andra registerförare. Förnyande av 
avtalsförhållandet mellan den registeransvarige och registerföraren varje gång 
registerföraren engagerar en annan registerförare skulle därför innebära enorma ytterligare 
administrativa bördor för alla parter, utan någon garanti för att de registrerades 
uppgiftsskydd ökas.
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Ändringsförslag 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i samförstånd med den 
registeransvarige, och så långt det är 
möjligt med tanke på behandlingens 
karaktär, ska inrätta de nödvändiga 
tekniska och organisatoriska kraven för 
att den registeransvarige ska kunna 
fullgöra sin skyldighet att svara på 
begäran om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i samförstånd med den registeransvarige, 
och så långt det är möjligt med tanke på 
behandlingens karaktär, ska inrätta de 
nödvändiga tekniska och organisatoriska 
kraven för att den registeransvarige ska 
kunna fullgöra sin skyldighet att svara på 
begäran om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

e) i samförstånd med den registeransvarige, 
och så långt det är möjligt med tanke på 
behandlingens karaktär och 
registerförarens förmåga att med rimliga 
ansträngningar delta i ett avtal om 
lämpliga och relevanta tekniska och 
organisatoriska krav som stöder den 
registeransvariges förmåga att svara på 
begäran om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

Or. en

Motivering

I särskilda tekniska sammanhang, t.ex. datamoln, är det ofta med tanke på principen om 
uppgiftsminimering varken önskvärt eller möjligt att registerföraren bistår den 
registeransvarige när det gäller att svara på begäranden om utövande av den registrerades 



PE502.055v01-00 144/173 AM\922342SV.doc

SV

rättigheter.

Ändringsförslag 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ska bistå den registeransvarige med att 
se till att skyldigheterna enligt 
artiklarna 30–34 fullgörs,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ska bistå den registeransvarige med att 
se till att skyldigheterna enligt 
artiklarna 30–34 fullgörs,

f) i samförstånd med den 
registeransvarige, och så långt det är 
möjligt med tanke på behandlingens 
karaktär, den information som finns 
tillgänglig för registerföraren och dennes 
förmåga att bistå med rimliga 
ansträngningar, ett avtal om hur
skyldigheterna enligt artiklarna 28–34 ska 
fullgöras,

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslaget till artikel 26.2 e.

Ändringsförslag 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och/eller förstöra dem på ett kommersiellt 
vedertaget sätt,

Or. en

Motivering

En uttrycklig hänvisning till förstörelse för att garantera fysiskt genomförande av 
uppgiftsminimering.
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Ändringsförslag 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 634
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) ta hänsyn till principen om inbyggt 
uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren ska skriftligen 
dokumentera den registeransvariges 
instruktioner och registerförarens 
skyldigheter enligt punkt 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 636
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om 
ska registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om 
ska registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skapar rättslig osäkerhet och strider mot målet för uppgiftsminimering. Om
registerföraren behandlar uppgifter i strid mot den registeransvariges instruktioner begår 
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registerföraren ett avtalsbrott. Om registerföraren med laga stöd får behandla uppgifter i 
strid mot den registeransvariges instruktioner kommer detta att få en rad oavsedda 
konsekvenser, t.ex. att den registrerade måste etablera ett förhållande till registerföraren för 
att kunna utöva sina rättigheter i enlighet med kapitel III.

Ändringsförslag 638
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Enligt ansvarighetsprincipen bör detaljerna lämnas till den registeransvarige och till 
registerföraren.
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Ändringsförslag 639
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 641
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje registeransvarig och 
registerförare samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar.

1. Varje registeransvarig samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska bevara dokumentation om all 
behandling som utförts under dess ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje registeransvarig och 
registerförare samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar.

1. Varje registeransvarig samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska bevara dokumentation om all 
behandling som utförts under dess ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 643
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje registeransvarig och registerförare 
samt den registeransvariges eventuella 

1. Varje registeransvarig och registerförare 
samt den registeransvariges eventuella 
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företrädare ska bevara dokumentation om 
all behandling som utförts under dess 
ansvar.

företrädare ska bevara dokumentation om 
de huvudsakliga kategorier av behandling 
som utförts under dess ansvar.

Or. en

Motivering

Om uppgiftsskyddet ska vara effektivt måste organisationerna ha en tillräckligt dokumenterad 
förståelse av sin uppgiftsbehandling. Kravet på bevarande av dokumentation om all 
behandling är dock oproportionerligt betungande. I stället för att tillfredsställa byråkratiska 
krav bör syftet med dokumentationen vara att hjälpa registeransvariga och registerförare att 
fullgöra sina skyldigheter.

Ändringsförslag 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje registeransvarig och 
registerförare samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar.

1. Varje registeransvarig samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska bevara lämplig dokumentation om 
huvudsaklig behandling som utförts under 
dess ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registeransvariges skyldighet ska 
inte gälla för små och medelstora företag 
som behandlar uppgifter endast som en 
sidoverksamhet till försäljning av varor 
eller tjänster. Sidoverksamheter ska 
definieras som affärsverksamhet eller 
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verksamhet som inte omfattar handel och 
som inte har anknytning till ett företags 
huvudverksamhet. När det gäller 
uppgiftsskydd ska uppgiftsbehandling som 
inte utgör mer än 50 procent av företagets 
omsättning anses utgöra en 
sidoverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 646
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. Huvuddokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Ändring till följd av ändringsförslaget till artikel 28.1.

Ändringsförslag 647
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 648
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.

c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 649
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 
kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 650
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 
registeransvariga till vilka 
personuppgifter lämnas ut för deras 
berättigade intressen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 651
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I tillämpliga fall, överföringar av 
uppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, inbegripet 
identifiering av tredjelandet eller den 
internationella organisationen och, vid 
sådana överföringar som avses i 
artikel 44.1 h, dokumentationen om 
lämpliga skyddsåtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 652
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 653
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga:

Or. en
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Ändringsförslag 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga:

Or. en

Ändringsförslag 657
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter som rör färre 
än 250 registrerade, och som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 658
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Gränsen på 250 anställda innebär att arbetsgivarna försätts i en orättvis position, är 
diskriminerande mot större företag och är absolut inte nödvändig för att uppnå målet. Antalet 
anställda motsvarar inte mängden eller typen av personuppgifter som innehas av 
organisationen. En liten organisation med endast några få anställda kan kontrollera en 
enorm mängd känsliga personuppgifter och tvärtom.

Ändringsförslag 659
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 660
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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ansvarar för.

Or. en

Ändringsförslag 661
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 663
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

6. Kommissionen får efter samråd med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran 
samarbeta med tillsynsmyndigheten i 
utövandet av dess uppdrag, särskilt genom 
att tillhandahålla den information som 
avses i artikel 53.2 a och genom att ge 
tillgång i enlighet med artikel 53.2 b.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran 
samarbeta med tillsynsmyndigheten i 
utövandet av dess uppdrag, särskilt genom 
att tillhandahålla den information som 
avses i artikel 53.2 a och genom att ge 
tillgång i enlighet med artikel 53.2 b. Den 
registeransvarige och registerföraren 
samt den registeransvariges eventuella 
företrädare ska, på grundval av en 
begäran med angivande av skälen till att 
tillgång till dokumenten begärs, 
tillhandahålla tillgänglig dokumentation 
till tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 665
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När den registeransvarige och 
registerföraren är etablerade i fler än en 
medlemsstat för hela eller delar av 
uppgiftshanteringen har de möjlighet att 
ange sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

Or. fr

Ändringsförslag 666
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna. Den 
registeransvarige och registerföraren ska 
dock endast belastas med åtgärder som är 
proportionella till risken med behandling 
av personuppgifter beroende på arten av 
de personuppgifter som ska behandlas.

Or. en
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Ändringsförslag 667
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter.

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter. Om en 
registeransvarig har genomfört en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd i enlighet med artikel 33, 
ska resultaten av 
konsekvensbedömningen beaktas vid
utvärderingen av risker.

Or. en

Ändringsförslag 668
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter.

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter. Den 
registeransvarige ska särskilt upprätta ett 
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ledningssystem för informationssäkerhet, 
som vid behov inbegriper en särskild 
informationssäkerhetspolicy för den 
behandling som utförs.

Or. en

Ändringsförslag 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om de åtgärder som genomförs av den 
registeransvarige och registerföraren 
enligt punkterna 1 och 2 kräver 
behandling av vissa uppgifter för att höja 
nätverks- och informationssäkerheten ska 
dessa åtgärder omfattas av artikel 6.1 f.

Or. en

Ändringsförslag 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De rättsliga skyldigheter som avses i 
punkterna 1 och 2 och som skulle 
förutsätta att personuppgifter behandlas i 
den utsträckning det är strikt nödvändigt
för att garantera nätverks- eller 
informationssäkerhet, utgör ett berättigat 
intresse hos den registeransvarige, 
registerföraren eller annan som arbetar 
för deras räkning.

Or. en
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Motivering

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Ändringsförslag 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

utgår

a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,
b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,
c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 673
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål

1. Vid ett personuppgiftsbrott när 
överträdelsen sannolikt kan ge upphov till 
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och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det,
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

rättsliga följder som kan ha en negativ 
inverkan på den registrerades integritet, 
ska den registeransvarige utan onödigt 
dröjsmål anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 675
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det,
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 

1. Vid ett personuppgiftsbrott som kommer 
att innebära en betydande risk för skada 
för medborgarna ska den registeransvarige 
utan onödigt dröjsmål anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
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tillsynsmyndigheten inte görs inom 24 
timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att endast uppgiftsbrott som kommer att ha en väsentlig inverkan på den 
offentliga säkerheten rapporteras. Om det förekommer alltför många rapporter om obetydliga 
överträdelser kommer medborgarna inte längre att vara försiktiga när de underrättas. Det är 
orealistiskt att rapportera utförligt om ett allvarligt brott på mindre än 24 timmar. Alltför 
snabba anmälningar kommer ofta att leda till att anmälan måste ändras och skickas ut på 
nytt, och detta skulle undergräva medborgarnas förtroende – särskilt om det kommer flera 
underrättelser.

Ändringsförslag 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige omedelbart efter det 
att ett personuppgiftsbrott har konstaterats.

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige utan onödigt 
dröjsmål efter det att ett 
personuppgiftsbrott som sannolikt kan ge 
upphov till rättsliga följder som kan ha en 
negativ inverkan på den registrerades 
integritet har konstaterats.

Or. en
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Ändringsförslag 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) beskriva de åtgärder som den 
registeransvarige föreslagit eller vidtagit 
för att åtgärda personuppgiftsbrottet.

e) beskriva de åtgärder som den 
registeransvarige föreslagit eller vidtagit 
för att åtgärda personuppgiftsbrottet 
och/eller begränsa följderna.

Or. en

Ändringsförslag 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 680
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsmyndigheten ska föra ett 
offentligt register över typer av anmälda 
uppgiftsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen 
av informationen i denna.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten och de förfaranden 
som gäller för registrering av rapporter.

Or. en
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Ändringsförslag 682
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet. Ett 
brott bör anses ha en negativ inverkan på
en registrerad persons personuppgifter 
eller integritet när det exempelvis kan 
leda till identitetsstöld eller bedrägeri, 
fysisk skada, betydande förödmjukelse 
eller skadat anseende.

Or. en

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 683
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 684
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en 
beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 31.3 b och c.

2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en 
beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 31.3 a–e.

Or. en

Ändringsförslag 685
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en 
beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 31.3 b och c.

2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en 
detaljerad, tydlig och allmänt förståelig
beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 31.3 b, c och d.

Or. en
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Ändringsförslag 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 
visar för den behöriga myndigheten att den 
har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet
inte innebär betydande risk för skada för 
medborgarna och den registeransvarige 
tillfredsställande visar för den behöriga 
myndigheten att den har genomfört 
lämpliga tekniska skyddsåtgärder och att 
dessa åtgärder tillämpats på de uppgifter 
som berördes av personuppgiftsbrottet. 
Sådana tekniska skyddsåtgärder ska göra 
uppgifterna oläsbara för alla personer som 
inte är behöriga att få tillgång till 
uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 
visar för den behöriga myndigheten att 
den har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige har genomfört 
lämpliga tekniska skyddsåtgärder och att 
dessa åtgärder tillämpats på de uppgifter 
som berördes av personuppgiftsbrottet. 
Sådana tekniska skyddsåtgärder ska göra 
uppgifterna oläsbara, oanvändbara eller 
anonymiserade för alla personer som inte 
är behöriga att få tillgång till uppgifterna.

Or. en
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Ändringsförslag 688
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Information om personuppgiftsbrott till 

andra organisationer
En registeransvarig som underrättar en 
registrerad om ett personuppgiftsbrott i 
enlighet med artikel 32 får underrätta en 
annan organisation, en statlig institution 
eller en del av en statlig institution om 
personuppgiftsbrottet om den 
organisationen, statliga institutionen eller 
delen av den statliga organisationen kan 
minska risken för skada till följd av 
personuppgiftsbrottet eller begränsa 
sådan skada. Sådana underrättelser får 
göras utan att den registrerade informeras 
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om uppgifterna endast lämnas ut i syfte 
att minska risken för skada för den 
registrerade till följd av brottet eller för att 
begränsa den skadan.

Or. en

Motivering

Andra organisationer eller statliga institut kan ofta hjälpa till att begränsa den skada som 
kan uppstå för den registrerade till följd av ett personuppgiftsbrott om de informeras om 
brottet och omständigheterna kring det.


