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Ändringsförslag 690
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KONSEKVENSBEDÖMNING 
AVSEENDE UPPGIFTSSKYDD OCH
FÖRHANDSTILLSTÅND

KONSEKVENSBEDÖMNING 
AVSEENDE UPPGIFTSSKYDD OCH
FÖRHANDSANMÄLAN

Or. en

Motivering

Förfaranden som kräver förhandstillstånd är kostsamma och tidskrävande för den 
registeransvarige och deras mervärde jämfört med ett system med förhandsanmälan kan 
ifrågasättas när det gäller uppgiftsskydd. Förhandsanmälningar, som ger tillsynsmyndigheten 
möjlighet att reagera och agera, är tillräckliga och främjar dessutom ett användarvänligt 
förfarande för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter. Små och medelstora 
företag ska endast vara skyldiga att 
genomföra en konsekvensbedömning efter 
sitt tredje verksamhetsår om 
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uppgiftsbehandling anses vara en av 
deras kärnverksamheter.

Or. en

Motivering

Under de tre första verksamhetsåren efter etableringen går i genomsnitt 80 procent av de 
nystartade små och medelstora företagen i konkurs. Om företagen ges denna tidsfrist innan 
de behöver genomföra en konsekvensbedömning kommer alla företag ha möjlighet att gå med 
vinst innan de ställs inför kostnader som kan uppgå till tusentals euro.

Ändringsförslag 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, eller behandlingen 
sker inom ramen för ett 
infrastrukturprojekt i den offentliga 
sektorn, ska den registeransvarige utföra 
en bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
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fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige utföra en bedömning av 
den planerade behandlingens konsekvenser 
för skyddet av personuppgifter. En enskild 
bedömning ska vara tillräcklig för att 
hantera en serie behandlingsåtgärder med 
liknande risker.

Or. en

Motivering

En ny konsekvensbedömning av integritetsskyddet bör endast krävas när en behandling eller 
ett projekt innebär omfattande nya eller annorlunda risker för integritetsskyddet än vad 
tidigare analyser visar. Om en konsekvensbedömning av integritetsskyddet har utförts 
tidigare för en liknande behandling eller ett liknande projekt bör man endast kräva att de 
aspekter av behandlingen eller projektet som är nya eller annorlunda ska analyseras på nytt.

Ändringsförslag 694
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter, såvida inte den berörda 
verksamheten är utan risk för den 
registrerades personliga integritet.

Or. en

Motivering

Genom att ta bort tvånget att genomföra konsekvensbedömningar undgår man olämpliga krav 
på registeransvariga och registerförare vars verksamhet inte innebär någon risk för den 
registrerades personliga integritet. Denna bestämmelse hör ihop med ändringsförslagen till 
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artikel 79, där valet att genomföra en konsekvensbedömning är en av de faktorer som ska 
beaktas vid beslut om administrativa sanktioner.

Ändringsförslag 695
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige utföra en bedömning av 
den planerade behandlingens konsekvenser 
för skyddet av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Små och medelstora företag ska 
endast vara skyldiga att genomföra en 
konsekvensbedömning efter sitt
tredje verksamhetsår om 
uppgiftsbehandling anses vara en av 
deras kärnverksamheter. Med detta avses 
att försäljningen eller intäkterna från 
behandling utgör 50 procent av de små 
och medelstora företagens intäkter.

Or. en
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Motivering

Forskning visar att majoriteten av de små och medelstora företagen går i konkurs under sina
tre första verksamhetsår. Om företagen ges denna tidsfrist innan de behöver genomföra en 
konsekvensbedömning kommer alla företag ha möjlighet att gå med vinst innan de ställs inför 
onödiga kostnader.

Ändringsförslag 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder med 
negativa konsekvenser för den enskilde.

Or. en

Ändringsförslag 698
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
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behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne, inbegripet all 
ytterligare uppgiftsbehandling av det slag 
som avses i artikel 20.1 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 699
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk eller juridisk
persons personliga aspekter eller i syfte att 
analysera eller förutse särskilt den fysiska 
personens ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende, vilket grundar sig 
på automatisk behandling och på vilka 
sådana åtgärder grundar sig som har 
rättsliga följder för den enskilde eller som 
märkbart påverkar honom eller henne.

Or. de

Ändringsförslag 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om sexualliv, hälsa, ras och 
etniskt ursprung eller – i samband med 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 

b) Information om sexualliv, hälsa,
politiska åsikter, religiösa övertygelser, 
fällande brottmålsdomar, ras och etniskt 
ursprung eller – i samband med 
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undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer 
i stor skala.

tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer 
i stor skala.

Or. en

Ändringsförslag 701
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om sexualliv, hälsa, ras och 
etniskt ursprung eller – i samband med
tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer
i stor skala.

b) Information om sexualliv, hälsa, ras och 
etniskt ursprung eller – i samband med 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer.

Or. en

Ändringsförslag 702
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt vid 
användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

c) Övervakning av allmän plats, särskilt vid 
användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning).

Or. en
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Ändringsförslag 703
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Personuppgifter i storskaliga register 
om barn, genetiska uppgifter eller 
biometriska uppgifter.

d) Personuppgifter i register om barn, 
genetiska uppgifter eller biometriska 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 704
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen samt 
med beaktande av moderna tekniker och 
metoder som kan stärka medborgarnas 
personliga integritet. I de fall det finns 
europeiska riktlinjer ska de ligga till 
grund för konsekvensbedömningen.

Or. en
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Ändringsförslag 705
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter,
inbegripet framför allt den risk för 
diskriminering som är förbunden med 
eller förstärks av behandlingen, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 706
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 707
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 708
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda behandlingen, 
utan att det påverkar skyddet av 
kommersiella eller allmänna intressen eller 
behandlingens säkerhet.

4. Den registeransvarige ska be om
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda behandlingen, 
utan att det påverkar skyddet av 
kommersiella eller allmänna intressen eller 
behandlingens säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 709
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en 
offentlig myndighet eller ett offentligt 
organ och om behandlingen följer av en 
rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c som 

utgår



AM\923501SV.doc 13/124 PE502.174v02-00

SV

föreskriver regler och förfaranden som 
rör behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 710
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ, eller 
om personuppgifterna behandlas av ett 
annat organ som anförtrotts ansvaret att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, och 
om behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

Or. en

Motivering

Det bör vara själva tjänsten som tillhandahålls, inte vilket organ som gör det, som ska avgöra 
om reglerna om konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd ska gälla. Till exempel får 
ofta privata organisationer ansvar för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Samma 
förhållningssätt bör råda när det gäller utförande av allmännyttiga tjänster, oavsett om det 
organ som tillhandahåller tjänsten är en myndighet eller ett organ i det offentliga eller en 
anlitad privat organisation.

Ändringsförslag 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 712
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

Användning av delegerade akter medför en risk för bristande transparens som man måste 
förhindra genom att säkerställa att de utarbetas i nära samarbete med dem som akterna 
gäller.

Ändringsförslag 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 714
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Om inte annat följer av de föregående 
bestämmelserna ska kommissionen inom 
sex månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt kontrollen 
och granskningen av den bedömning som 
avses i punkt 3. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Konsekvensbedömningar avseende 
uppgiftsskydd ska anses vara 
privilegierade kommunikationer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa detta för att minska företagens rädsla för att innovativa nya 
förfaranden som omfattas av företagssekretess sprids till allmänheten.

Ändringsförslag 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förhandstillstånd och förhandssamråd Förhandssamråd

Or. en

Ändringsförslag 717
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren, allt efter omständigheterna, 
ska erhålla ett godkännande från 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 

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

personuppgifterna, i syfte att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade

a) när en registeransvarig utför någon 
form av behandling av det slag som avses 
i artikel 20.1 i denna förordning avseende 
minderåriga,
b) när en registeransvarig eller en 
registerförare antar avtalsklausuler enligt 
artikel 42.2 d,
c) när en registeransvarig inte 
tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder i 
ett rättsligt bindande instrument enligt 
artikel 42.5 för överföring av 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation,
(d) när en registeransvarig eller 
registerförare överför personuppgifter till 
ett tredjeland eller en internationell 
organisation mot bakgrund av de 
undantag som föreskrivs i artikel 44,
(e) när en registeransvarig utför 
behandling av det slag som avses i 
artikel 81.3 eller artikel 83.3.

Or. en

Ändringsförslag 718
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förfaranden som kräver förhandstillstånd är kostsamma och tidskrävande för den 
registeransvarige och deras mervärde jämfört med ett system med förhandsanmälan kan 
ifrågasättas när det gäller uppgiftsskyddet. Förhandsanmälningar, som ger 
tillsynsmyndigheten möjlighet att reagera och agera, är tillräckliga och främjar dessutom ett 
användarvänligt förfarande för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eller inte tillhandahåller lämpliga 
skyddsåtgärder i ett rättsligt bindande 
instrument enligt artikel 42.5 för 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation.

Or. en

Ändringsförslag 720
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar ska samråda 
med tillsynsmyndigheten före 
behandlingen av personuppgifter för att se 
till att den avsedda behandlingen 
överensstämmer med denna förordning och 
särskilt för att begränsa riskerna för de 
registrerade om

2. Den registeransvarige ska samråda med 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

Or. en

Ändringsförslag 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar ska samråda med 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar får samråda med 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
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personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

Or. en

Ändringsförslag 722
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar ska samråda med 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar ska samråda med
tillsynsmyndigheten före behandlingen av
alla personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

Or. en

Ändringsförslag 723
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd enligt artikel 33 visar att 
behandlingen på grund av sin karaktär, sin 
omfattning eller sina ändamål sannolikt 
medför höggradiga särskilda risker, eller

a) en konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd enligt artikel 33 visar att 
behandlingen på grund av sin karaktär, sin 
omfattning eller sina ändamål sannolikt 
medför höggradiga särskilda risker,
inbegripet framför allt risken för att 
behandlingen kan få en diskriminerande 
effekt, eller

Or. en
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Ändringsförslag 724
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Tillsynsmyndigheten ska inhämta 
synpunkter från företrädare för de 
registrerade och dataskyddsstyrelsen om 
den avsedda behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillsynsmyndigheten anser det 
nödvändigt att utföra ett förhandssamråd 
om behandling som sannolikt medför 
särskilda risker för de registrerades fri- och 
rättigheter på grund av sin karaktär, sin 
omfattning och/eller sina ändamål, och 
som preciseras enligt punkt 4.

b) tillsynsmyndigheten anser det 
nödvändigt att utföra ett förhandssamråd 
om behandling som sannolikt medför 
särskilda risker för de registrerades fri- och 
rättigheter på grund av sin karaktär, sin 
omfattning och/eller sina ändamål.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till strykningen av punkt 4.
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Ändringsförslag 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om tillsynsmyndigheten anser att den 
avsedda behandlingen inte överensstämmer 
med denna förordning, särskilt om riskerna 
är otillräckligt fastställda eller begränsade, 
ska den förbjuda den avsedda behandlingen 
och lägga fram lämpliga förslag för att 
åtgärda sådan brist på överensstämmelse.

3. Om tillsynsmyndigheten anser att den 
avsedda behandlingen inte överensstämmer 
med denna förordning, särskilt om riskerna 
är otillräckligt fastställda eller begränsade, 
ska den förbjuda den avsedda behandlingen 
och lägga fram lämpliga förslag för att 
åtgärda sådan brist på överensstämmelse.
Ett sådant beslut kommer att kunna 
överklagas i en behörig domstol och det 
kanske inte är verkställbart medan det 
överklagas såvida inte behandlingen 
medför omedelbar allvarlig skada för de 
registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om tillsynsmyndigheten anser att den 
avsedda behandlingen inte överensstämmer 
med denna förordning, särskilt om riskerna 
är otillräckligt fastställda eller begränsade, 
ska den förbjuda den avsedda behandlingen 
och lägga fram lämpliga förslag för att 
åtgärda sådan brist på överensstämmelse.

3. Om den behöriga tillsynsmyndigheten i 
enlighet med sin befogenhet fastställer att 
den avsedda behandlingen inte 
överensstämmer med denna förordning, 
särskilt om riskerna är otillräckligt 
fastställda eller begränsade, ska den 
förbjuda den avsedda behandlingen och 
lägga fram lämpliga förslag för att åtgärda 
sådan brist på överensstämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 728
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om tillsynsmyndigheten anser att den 
avsedda behandlingen kan utgöra en risk 
för diskriminerande behandling av de 
registrerade ska den föreskriva att de 
faktiska effekterna av behandlingen ska 
övervakas samt att den regelbundet ska 
förses med all nödvändig information för 
att bedöma detta.

Or. en

Ändringsförslag 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska inrätta och 
offentliggöra en förteckning över den 
behandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 2 b. 
Tillsynsmyndigheten ska översända dessa 
förteckningar till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

utgår

Or. en

Motivering

För administrativt komplex för att genomföras effektivt, framför allt mot bakgrund av behovet 
av en icke-sektorsspecifik, framtidssäker förordning.

Ändringsförslag 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den förteckning som avses i 
punkt 4 inbegriper behandling som rör
erbjudande av varor och tjänster till 
registrerade i flera medlemsstater, eller 
övervakning av deras beteende, eller som 
väsentligt kan påverka den fria rörligheten 
för personuppgifter i unionen, ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 före antagandet av 
förteckningen.

5. Om behandlingen rör erbjudande av 
varor och tjänster till registrerade i flera 
medlemsstater, eller övervakning av deras 
beteende, eller som väsentligt kan påverka 
den fria rörligheten för personuppgifter i 
unionen, ska tillsynsmyndigheten tillämpa 
den mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57.

Or. en

Motivering

Fokuserar mekanismen för enhetlighet på de områden där den är lämpligast, i enlighet med 
ändringsförslagen till artikel 58.2.

Ändringsförslag 731
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska till 
tillsynsmyndigheten lämna den 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd som avses i artikel 33 och, 
på begäran, eventuell övrig information 
som gör att tillsynsmyndigheten kan göra 
en bedömning av behandlingens 
överensstämmelse och särskilt av riskerna 
för skyddet av den registrerades 
personuppgifter och av därmed 
sammanhängande skyddåtgärder.

6. Den registeransvarige ska till 
tillsynsmyndigheten lämna den 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd som avses i artikel 33 och, 
på begäran, eventuell övrig information 
som gör att tillsynsmyndigheten kan göra 
en bedömning av behandlingens 
överensstämmelse och särskilt av riskerna 
för skyddet av den registrerades 
personuppgifter och av därmed 
sammanhängande skyddsåtgärder.
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Or. en

Motivering

I syfte att garantera rättssäkerhet och möjliggöra bättre verkställande av 
tillsynsmyndigheterna och i enlighet med skäl 62 som kräver ”ett tydligt fastställande av vem 
som bär ansvaret enligt denna förordning” bör förhandsgodkännande från och samråd med 
tillsynsmyndigheten enbart vara den registeransvariges ansvar. På så sätt inrättas en mycket 
tydligare ram för företag och tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och förfaranden för 
sådana förhandstillstånd och
förhandssamråd som avses i punkterna 1 
och 2, och standardformulär och 
förfaranden för att informera 
tillsynsmyndigheterna enligt punkt 6.
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

9. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och förfaranden för 
sådana förhandssamråd som avses i
punkt 2, och standardformulär och 
förfaranden för att informera 
tillsynsmyndigheterna enligt punkt 6.
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 733
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4 Avsnitt 4 ska utgå.

Or. en
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Motivering

Det är inte motiverat att införa bestämmelser i förordningen om hur företags interna 
funktioner ska organiseras. Olika typer av organisatoriska strukturer kan leda till effektivt 
uppgiftsskydd, och lagstiftningen om uppgiftsskydd bör inte tvinga företagen att använda en 
särskild modell.

Ändringsförslag 734
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 Artikel 35 ska utgå.

Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att införa bestämmelser i förordningen om hur företags interna 
funktioner ska organiseras. Olika typer av organisatoriska strukturer kan leda till effektivt 
uppgiftsskydd, och lagstiftningen om uppgiftsskydd bör inte tvinga företagen att använda en 
särskild modell.

Ändringsförslag 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud om

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna en 
uppgiftsskyddsorganisation eller ett 
uppgiftsskyddsombud om

Or. en

Ändringsförslag 736
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) behandlingen utförs av ett företag som
behandlar personuppgifter för fler än 
250 registrerade per år, eller

Or. en

Ändringsförslag 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den registeransvariges och 
registerförarens kärnverksamhet består av 
behandling som, på grund av sin karaktär, 
sin omfattning och/eller sina ändamål, 
kräver regelbunden och systematisk 
övervakning av de registrerade.

c) den registeransvariges och 
registerförarens kärnverksamhet består av 
behandling som, på grund av sin karaktär, 
sin omfattning och/eller sina ändamål, 
kräver regelbunden och systematisk 
övervakning av de registrerade.
Kärnverksamhet bör definieras som 
verksamhet där 50 procent av den årliga 
omsättningen består av försäljning av 
denna typ av uppgifter eller intäkter som 
härrör från dessa uppgifter. När det gäller 
uppgiftsskydd ska uppgiftsbehandling som 
inte utgör mer än 50 procent av företagets 
omsättning anses vara sidoverksamhet.

Or. en

Motivering

Det bör endast anses vara nödvändigt att utse uppgiftsskyddsombud när ett företags 
kärnverksamhet innebär behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den registeransvarige och 
registerföraren är en offentlig myndighet 
eller ett offentligt organ, får 
uppgiftsskyddsombudet utnämnas för flera 
av dess enheter, med hänsyn till den 
offentliga myndighetens eller det offentliga 
organets struktur.

3. Om den registeransvarige och 
registerföraren är en offentlig myndighet 
eller ett offentligt organ, får
uppgiftsskyddsorganisationen eller
uppgiftsskyddsombudet utnämnas för flera 
av dess enheter, med hänsyn till den 
offentliga myndighetens eller det offentliga 
organets struktur.

Or. en

Ändringsförslag 739
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att
uppgiftskyddsombudets eventuella övriga 
yrkesuppgifter är förenliga med personens 
arbetsuppgifter och uppdrag som 
uppgiftsskyddsombud och inte leder till en 
intressekonflikt.

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att
uppgiftsskyddsorganisationens eller 
uppgiftsskyddsombudets eventuella övriga 
yrkesuppgifter är förenliga med personens 
arbetsuppgifter och uppdrag som 
uppgiftsskyddsombud och inte leder till en 
intressekonflikt.

Or. en

Ändringsförslag 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst två år. Uppgiftsskyddsombudet får 
utnämnas för ytterligare perioder. 
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 742
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst två år. Uppgiftsskyddsombudet får 
utnämnas för ytterligare perioder.
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag.

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst två år. Uppgiftsskyddsombudet får 
utnämnas för ytterligare perioder.

Or. en

Motivering

Precis som med all övrig personal bör det vara möjligt att avsätta uppgiftsskyddsombud som 
inte fullgör sina arbetsuppgifter. Det är upp till ledningen att avgöra om de är nöjda med den 
aktuella personen eller inte.

Ändringsförslag 743
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst två år. Uppgiftsskyddsombudet får 
utnämnas för ytterligare perioder.
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag.

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en av honom 
eller henne fastställd period.
Uppgiftsskyddsombudet får utnämnas för 
ytterligare perioder.
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag i enlighet med 
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vad företagsledningen anser är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Den registrerade ska ha rätt att kontakta 
uppgiftsskyddsombudet om alla frågor som 
rör behandlingen av den registrerades 
uppgifter och begära att få utöva sina 
rättigheter enligt denna förordning.

10. Den registrerade ska ha rätt att kontakta
uppgiftsskyddsorganisationen eller
uppgiftsskyddsombudet om alla frågor som 
rör behandlingen av den registrerades 
uppgifter och begära att få utöva sina 
rättigheter enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 746
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 36 utgår
Uppgiftsskyddsombudets ställning
1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftsskyddsombudet på ett korrekt sätt 
och i god tid deltar i alla frågor som rör 
skyddet av personuppgifter.
2. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftskyddsombudet fullgör sitt uppdrag 
och utför sina arbetsuppgifter på ett 
oberoende sätt och inte tar emot 
instruktioner när det gäller utövandet av 
funktionen. Uppgiftsskyddsombudet ska 
rapportera direkt till den 
registeransvariges eller registerförarens 
förvaltning.
3. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska stödja 
uppgiftsskyddsombudet i utförandet av 
dennes arbetsuppgifter och ska 
tillhandahålla personal, lokaler, 
utrustning och alla andra resurser som 
krävs för att fullgöra det uppdrag och 
utföra de arbetsuppgifter som avses i 
artikel 37.

Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att införa bestämmelser i förordningen om hur företags interna 
funktioner ska organiseras. Olika typer av organisatoriska strukturer kan leda till effektivt 
uppgiftsskydd och lagstiftningen om uppgiftsskydd bör inte tvinga företagen att använda en 
särskild modell.
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Ändringsförslag 747
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftsskyddsombudet på ett korrekt sätt 
och i god tid deltar i alla frågor som rör 
skyddet av personuppgifter.

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftsskyddsombudet ges tillgång till all 
relevant information och till lokaler som
uppgiftsskyddsombudet behöver för att 
utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt och i 
god tid deltar i alla frågor som rör skyddet 
av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftsskyddsombudet på ett korrekt sätt 
och i god tid deltar i alla frågor som rör 
skyddet av personuppgifter.

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att
uppgiftsskyddsorganisationen eller
uppgiftsskyddsombudet på ett korrekt sätt 
och i god tid deltar i alla frågor som rör 
skyddet av personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 749
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftskyddsombudet fullgör sitt uppdrag 
och utför sina arbetsuppgifter på ett 
oberoende sätt och inte tar emot 
instruktioner när det gäller utövandet av 
funktionen. Uppgiftsskyddsombudet ska 
rapportera direkt till den registeransvariges 
eller registerförarens förvaltning.

2. Uppgiftsskyddsombudet ska rapportera 
direkt till den registeransvariges eller 
registerförarens förvaltning.

Or. en

Motivering

Ledningen bör alltid ha möjlighet att ge sin personal instruktioner, inklusive 
uppgiftsskyddsombudet, och denne bör inte kunna agera oberoende av ledningen. Ledningen 
har ansvaret för ALL verksamhet i organisationen, inbegripet personuppgiftsskyddet.

Ändringsförslag 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller
registerföraren ska se till att 
uppgiftskyddsombudet fullgör sitt uppdrag 
och utför sina arbetsuppgifter på ett 
oberoende sätt och inte tar emot 
instruktioner när det gäller utövandet av 
funktionen. Uppgiftsskyddsombudet ska 
rapportera direkt till den 
registeransvariges eller registerförarens 
förvaltning.

2. Uppgiftsskyddsorganisationen eller
uppgiftsskyddsombudet ska utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska stödja 
uppgiftsskyddsombudet i utförandet av 
dennes arbetsuppgifter och ska 
tillhandahålla personal, lokaler, utrustning 
och alla andra resurser som krävs för att 
fullgöra det uppdrag och utföra de 
arbetsuppgifter som avses i artikel 37.

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska stödja
uppgiftsskyddsorganisationen eller
uppgiftsskyddsombudet i utförandet av 
dennes arbetsuppgifter och ska 
tillhandahålla personal, lokaler, utrustning 
och alla andra resurser som krävs för att 
fullgöra det uppdrag och utföra de 
arbetsuppgifter som avses i artikel 37.

Or. en

Ändringsförslag 752
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 Artikel 37 ska utgå.

Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att införa bestämmelser i förordningen om hur företags interna 
funktioner ska organiseras. Olika typer av organisatoriska strukturer kan leda till effektivt 
uppgiftsskydd och lagstiftningen om uppgiftsskydd bör inte tvinga företagen att använda en 
särskild modell.

Ändringsförslag 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska anförtro 
uppgiftsskyddsombudet åtminstone 
följande arbetsuppgifter:

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska anförtro
uppgiftsskyddsorganisationen eller
uppgiftsskyddsombudet åtminstone 
följande arbetsuppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 754
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att informera och ge råd till den 
registeransvarige eller registerföraren om 
deras skyldigheter enligt denna förordning 
och att dokumentera denna verksamhet och 
de inkomna svaren.

a) Att öka medvetenheten, att informera 
och ge råd till den registeransvarige eller 
registerföraren om deras skyldigheter 
enligt denna förordning och att 
dokumentera denna verksamhet och de 
inkomna svaren.

Or. en

Ändringsförslag 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att övervaka genomförandet och 
tillämpningen av denna förordning, 
särskilt när det gäller de krav som avser 
inbyggt uppgiftsskydd, uppgiftsskydd som 
standard och datasäkerhet samt 
information till de registrerade och deras 

c) Att övervaka enligt förordningen.
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begäranden i utövandet av sina rättigheter 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 756
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att övervaka genomförandet och 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
när det gäller de krav som avser inbyggt 
uppgiftsskydd, uppgiftsskydd som standard
och datasäkerhet samt information till de 
registrerade och deras begäranden i 
utövandet av sina rättigheter enligt denna 
förordning.

c) Att övervaka genomförandet och 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
när det gäller de krav som avser inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard i enlighet med artikel 23, 
datasäkerhet enligt artiklarna 30–32 samt 
information till de registrerade och deras 
begäranden i utövandet av sina rättigheter 
enligt artiklarna 11–20 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 757
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att se till att den dokumentation som 
avses i artikel 28 bevaras.

d) Att se till att hela den dokumentation 
som avses i artikel 28 bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 758
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att övervaka dokumentationen om, 
anmälan av och informationen om 
personuppgiftsbrott enligt artiklarna 31 
och 32.

e) Att kontrollera dokumentationen om, 
anmälan av och informationen om 
personuppgiftsbrott enligt artiklarna 31 
och 32.

Or. en

Ändringsförslag 759
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Att övervaka svaret på begäranden från 
tillsynsmyndigheten, och, inom 
uppgiftsskyddsombudets behörighet, att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten på den 
senares begäran eller på 
uppgiftsskyddsombudets eget initiativ.

g) Att kontrollera svaret på begäranden 
från tillsynsmyndigheten, och, inom 
uppgiftsskyddsombudets behörighet, att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten på den 
senares begäran eller på 
uppgiftsskyddsombudets eget initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska
samarbeta med registeransvariga, 
registerförare och andra berörda parter, 
särskilt på EU-nivå, för att uppmuntra 
införandet av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
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som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inhämta synpunkter från de berörda parterna när det gäller utformning och 
genomförande av certifieringsmekanismer.

Ändringsförslag 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd ska vara frivilliga, 
tillhandahållas till ett rimligt pris och 
vara tillgängliga via ett öppet förfarande 
som inte är orimligt betungande. Dessa 
mekanismer ska också vara 
teknikneutrala och kunna tillämpas 
globalt samt bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos 
de olika sektorerna och behandlingarna.

Or. en

Motivering

Certifieringsmekanismerna bör vara utformade på ett sådant sätt att de är effektiva utan att 
vara alltför byråkratiska eller betungande.
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Ändringsförslag 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer, förutsatt 
att dessa åtgärder är teknikneutrala.

Or. en

Ändringsförslag 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation.

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation ska vara förbjuden om inte
den registeransvarige och registerföraren 
uppfyller villkoren i detta kapitel samt 
övriga bestämmelser i denna förordning, 
inklusive för vidare överföring av 
personuppgifter från tredjelandet eller den 
internationella organisationen till ett annat 
tredjeland eller en annan internationell 
organisation.

Or. en

Motivering

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Ändringsförslag 765
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem år] efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska alla internationella 
avtal ses över och anpassas till 
förordningen.

Or. en

Motivering

EU har redan undertecknat några internationella avtal om överföring av personuppgifter till 
tredjeländer. De måste anpassas till denna förordning under en övergångsperiod på maximalt 
fem år från ikraftträdandet av förordningen.

Ändringsförslag 766
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.

1. Om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.
Sådana beslut får inte påverka den 
skyddsnivå som föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 767
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 768
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Kommissionen ska begära att 
Europeiska dataskyddsstyrelsen 
tillhandahåller ett yttrande om 
skyddsnivåns lämplighet. I detta syfte ska 
kommissionen förse Europeiska 
dataskyddsstyrelsen med all nödvändig 
dokumentation, inbegripet korrespondens 
med regeringen i tredjelandet eller den 
internationella organisationen.

Or. en

Ändringsförslag 769
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får besluta att ett
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

3. Kommissionen får besluta att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2, med största möjliga 
beaktande av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande.
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 770
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska löpande övervaka 
utveckling som kan påverka uppfyllandet
av de element som tas upp i punkt 2 i 
tredjeländer och internationella 
organisationer för vilka ett beslut har 
antagits i enlighet med punkt 3.

Or. en
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Ändringsförslag 771
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Om kommissionen har anledning att 
tro, antingen på grund av övervakningen i 
enlighet med punkt 4a eller någon annan 
källa, att ett land eller en internationell 
organisation som omfattas av ett beslut i 
enlighet med punkt 3 inte längre 
tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå 
enligt punkt 2 ska den se över detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 772
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får fastställa att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga eller en internationell organisation 
inte kan garantera en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i punkt 2, särskilt 
om den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 

5. Kommissionen får fastställa att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga eller en internationell organisation 
inte kan garantera en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i punkt 2, särskilt 
om den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den fysiska eller juridiska 
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personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 87.3.

person vars personuppgifter behöver 
skyddas, enligt förfarandet i artikel 87.3.

Or. de

Ändringsförslag 773
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen fattar beslut enligt 
punkt 5 får inga uppgifter överföras till 
tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artiklarna 42–44.
Kommissionen ska vid lämplig tidpunkt 
samråda med tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga för att 
lösa den situation som uppstått som följd 
av beslutet enligt punkt 5.

6. Om kommissionen fattar beslut enligt 
punkt 5 får inga uppgifter överföras till 
tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga, om de inte inbegriper lämpliga 
skyddsåtgärder enligt artikel 42 eller 
omfattas av undantagen i artikel 44.
Kommissionen ska vid lämplig tidpunkt 
samråda med tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga för att 
lösa den situation som uppstått som följd 
av beslutet enligt punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41, eller 
om den fastställer att ett tredjeland, ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en 
internationell organisation inte 
garanterar en adekvat skyddsnivå i 
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bindande instrument. enlighet med artikel 41.5, får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt
bindande instrument.

Or. en

Ändringsförslag 775
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument, och när så är 
lämpligt efter en konsekvensbedömning 
där den registeransvarige eller
registerföraren har förvissat sig om att 
mottagaren av personuppgifter i ett 
tredjeland håller hög standard i fråga om 
uppgiftsskydd.

Or. en

Motivering

Syftar till att ge incitament åt registeransvariga att hålla hög standard för uppgiftsskydd 
genom att uppmuntra dem att genomföra en konsekvensbedömning.
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Ändringsförslag 776
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument. Dessa 
skyddsåtgärder ska åtminstone garantera 
att bestämmelserna om behandling av 
personuppgifter i artikel 5 följs samt 
säkerställa att den registrerades 
rättigheter respekteras i enlighet med 
kapitel III.

Or. en

Ändringsförslag 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 
kommissionen; genomförandeakterna ska i 
dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser, mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren, som kan vara en 
underleverantör, för uppgifter utanför 
EES, som kan omfatta standardvillkor för 
vidare överföring utanför EES, som antas 
av kommissionen; genomförandeakterna
ska i dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

Or. en
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Motivering

Detta är ett viktigt tillägg för att förtydliga förhållandet mellan registeransvariga, 
registerförare och underleverantörer inom ramen för internationella uppgiftsöverföringar.

Ändringsförslag 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b, eller

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser, mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren, som kan vara en 
underleverantör, för uppgifter utanför 
EES, som kan omfatta standardvillkor för 
vidare överföring utanför EES, som 
antagits av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b, eller

Or. en

Motivering

Detta är ett viktigt tillägg för att förtydliga förhållandet mellan registeransvariga, 
registerförare och underleverantörer inom ramen för internationella uppgiftsöverföringar.

Ändringsförslag 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
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artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b, eller

artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b,

Or. en

Ändringsförslag 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av uppgifterna, förutsatt att 
dessa klausuler har godkänts av 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 4.

d) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av uppgifterna, förutsatt att 
dessa klausuler har godkänts av 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 4, eller

Or. en

Ändringsförslag 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av de uppgifter som 
kompletterar de standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelserna i enlighet 
med punkt 2 b och c i denna artikel och 
som har godkänts av den behöriga 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
punkt 4.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag skapar incitament för organisationer att gå längre än de 
grundläggande lagstadgade kraven och tillämpa system som ett ”uppgiftssigill” eller en 
”förtroendemärkning”.

Ändringsförslag 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) de åtgärder som avses i artikel 83.4, 
om uppgifterna är avsedda att användas 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 783
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt 
punkt 2 a, b eller c ska inte kräva något 
ytterligare tillstånd.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, 
b eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
punkt 2 a, b, c eller e ska inte kräva något 
ytterligare tillstånd.

Or. en

Motivering

En överföring för forskningsändamål av kodade uppgifter som inte kan och som inte kommer 
att kunna identifieras av mottagare i tredjeländer bör tillåtas utan ytterligare administrativa 
förfaranden.

Ändringsförslag 785
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler godkända 
av tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57.

4. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska först ansöka om att få 
dessa klausuler godkända av 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 a
för överföringar i enlighet med denna 
artikel. Om överföringen har samband med 
behandling av uppgifter om registrerade 
personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57.

Or. en



AM\923501SV.doc 53/124 PE502.174v02-00

SV

Ändringsförslag 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler godkända 
av tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57.

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d eller e ska 
den registeransvarige eller registerföraren 
först ansöka om att få dessa klausuler 
godkända av den behöriga
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 a.
Om överföringen har samband med 
behandling av uppgifter om registrerade 
personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska den behöriga
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57.

Or. en

Motivering

Hänger samman med artikel 42.4a (ny) om att främja kompletterande system för att 
garantera säkerhet vid internationella uppgiftsöverföringar.

Ändringsförslag 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En registeransvarig eller 
registerförare kan välja att grunda 
överföringarna på standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser i enlighet 
med punkt 2 b och c i denna artikel samt 
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utöver dessa standardiserade 
bestämmelser ingå rättsligt bindande 
åtaganden som gäller överförda uppgifter. 
I sådana fall ska dessa ytterligare 
åtaganden föregås av ett samråd med den 
behöriga tillsynsmyndigheten samt direkt 
eller indirekt komplettera och inte strida 
mot de standardiserade bestämmelserna. 
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna 
och kommissionen ska främja 
användningen av kompletterande och 
rättsligt bindande åtaganden genom att 
tillhandahålla ett uppgiftsskyddssigill, en 
uppgiftsskyddsmärkning eller en 
uppgiftsskyddsmekanism, som antas i 
enlighet med artikel 39, till 
registeransvariga och registerförare som 
vidtar dessa förstärkta skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Registeransvariga och registerförare kommer ofta att ha direkt och praktisk erfarenhet som 
visar att ytterligare skyddsåtgärder kan vara lämpliga när det gäller de personuppgifter de 
överför. Förordningen bör uppmuntra dessa registeransvariga och registerförare att 
tillhandahålla ytterligare skyddsåtgärder när så är lämpligt. Dessa kompletterande 
skyddsåtgärder får inte strida mot de standardiserade bestämmelserna.

Ändringsförslag 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att främja användningen av 
kompletterande avtalsklausuler i enlighet 
med punkt 2e i denna artikel kan de 
behöriga myndigheterna tillhandahålla ett 
uppgiftsskyddssigill, en 
uppgiftsskyddsmärkning eller en 
uppgiftsskyddsmekanism, som antas i 
enlighet med artikel 39, till 
registeransvariga och registerförare som 
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vidtar dessa skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som syftar till att främja användningen av kompletterande 
uppgiftsskyddssigill eller förtroendemärkning.

Ändringsförslag 789
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 
andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

5. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. en
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Ändringsförslag 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillsynsmyndighet ska godkänna 
bindande företagsbestämmelser enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
artikel 58, förutsatt att dessa bestämmelser

1. En enda tillsynsmyndighet ska 
godkänna bindande företagsbestämmelser
för en grupp av företag enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
artikel 58 och genom ett enda 
godkännandeinstrument. Dessa 
bestämmelser kommer att möjliggöra 
flera internationella överföringar mellan 
företag till och från Europa, förutsatt att
de

Or. en

Ändringsförslag 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp samt av dess externa 
underleverantörer och dess anställda,

Or. en

Motivering

Inom ramen för datormolntjänster anlitar tjänsteleverantörerna ofta externa 
underleverantörer för att utföra en särskild uppgift i syfte att tillhandahålla service och 
underhåll 24 timmar om dygnet. Därför bör detta erkännas i de bindande företagsreglerna av 
tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 792
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter,

b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter och 
är öppna för de registrerade,

Or. en

Ändringsförslag 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar
samt dess externa underleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 794
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) allmänna principer för uppgiftsskydd, 
särskilt avgränsning av syfte, kvalitet på 
uppgifterna, rättslig grund för 
behandlingen av dem, principer för 
behandlingen av känsliga personuppgifter,
åtgärder för att garantera skyddet av 
uppgifterna och villkoren för 
vidarebefordran av uppgifter till 

d) allmänna principer för uppgiftsskydd, 
särskilt avgränsning av syfte,
uppgiftsminimering, begränsade 
arkiveringsperioder, kvalitet på 
uppgifterna, rättslig grund för 
behandlingen av dem, principer för 
behandlingen av känsliga personuppgifter,
åtgärder för att garantera skyddet av 
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organisationer som inte är bundna av 
företagsgruppens policy,

uppgifterna och villkoren för 
vidarebefordran av uppgifter till 
organisationer som inte är bundna av 
företagsgruppens policy,

Or. en

Ändringsförslag 795
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för bindande 
företagsbestämmelser i den mening som 
avses i denna artikel, särskilt i fråga om 
kriterierna för godkännande av sådana 
bestämmelser, tillämpningen av punkt 2 b, 
d, e och f i fråga om bindande 
företagsbestämmelser som tillämpas av 
registerförare, samt om ytterligare krav 
som gäller skyddet av de registrerades 
personuppgifter.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för bindande 
företagsbestämmelser i den mening som 
avses i denna artikel, särskilt i fråga om 
kriterierna för godkännande av sådana 
bestämmelser, inbegripet öppenhet för de 
registrerade, tillämpningen av punkt 2 b, d, 
e och f i fråga om bindande 
företagsbestämmelser som tillämpas av 
registerförare, samt om ytterligare krav 
som gäller skyddet av de registrerades 
personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42 
får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation bara ske om 
något av följande villkor är uppfyllt:

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller
om kommissionen beslutar att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom detta tredjeland 
eller en internationell organisation inte 
garanterar en adekvat skyddsnivå i 
enlighet med artikel 41.5 eller om det 
saknas lämpliga skyddsåtgärder enligt 
artikel 42 får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation bara ske om 
något av följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 797
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Överföringen görs från ett register som 
enligt unionens eller medlemsstatens 
lagstiftning är avsett att ge allmänheten 
information och som är tillgängligt 
antingen för allmänheten eller för var och 
en som kan styrka ett berättigat intresse, i 
den utsträckning som de i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning angivna villkoren för 
tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet.

g) Överföringen görs från ett register som 
enligt unionens eller medlemsstatens 
lagstiftning är avsett att ge allmänheten 
information och som är tillgängligt 
antingen för allmänheten eller för var och 
en som kan styrka ett berättigat intresse, i 
den utsträckning som de i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning angivna villkoren för 
tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet
och den registeransvarige eller 
registerföraren har fått 
förhandsgodkännande för överföringen 
eller serien av överföringar av 
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tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 798
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar 
av uppgifter och utifrån denna 
bedömning om så krävts vidtagit lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar av 
uppgifter och utifrån denna bedömning om 

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen och 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar av 
uppgifter och utifrån denna bedömning om 
så krävts vidtagit lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.
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så krävts vidtagit lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.

Or. en

Motivering

I datormolnens tidsålder är det inte möjligt att kräva att ”ofta återkommande eller 
omfattande” uppgiftsöverföringar ska vara av annan kvalitet än mindre uppgiftsöverföringar. 
Det viktiga är att det finns lämpliga skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 800
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om behandlingen av uppgifter grundas 
på punkt 1 h ska den registeransvarige 
eller registerföraren ta särskild hänsyn till 
uppgiftens art, den eller de avsedda 
behandlingarnas ändamål och 
varaktighet samt situationen i 
ursprungslandet, tredjelandet och det 
slutliga bestämmelselandet, och om så 
krävs vidta lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 801
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 b, c och h ska inte gälla 
åtgärder som vidtas av offentliga 
myndigheter som en del av deras offentliga 
befogenheter.

4. Punkt 1 b och c ska inte gälla åtgärder 
som vidtas av offentliga myndigheter som 
en del av deras offentliga befogenheter.
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Or. en

Ändringsförslag 802
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige. Detta undantag ska 
endast gälla sporadiska överföringar. I 
vart och ett av fallen är det nödvändigt att 
göra en noggrann bedömning av alla 
omständigheter kring överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 803
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den 
dokumentation som avses i artikel 28, 
bevara uppgifter både om den bedömning 
som gjorts och de lämpliga 
skyddsåtgärder som vidtagits enligt 
punkt 1 h, och ska underrätta 
tillsynsmyndigheten om överföringen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 804
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Utlämnande som inte har stöd i 
unionslagstiftningen
1. Domar respektive beslut som meddelas 
av domstolar eller av administrativa 
myndigheter i ett tredjeland och som 
ålägger en registeransvarig eller 
registerförare att utlämna personuppgifter 
ska varken erkännas eller på något vis 
vara verkställbara, dock utan att detta 
påverkar tillämpningen av fördrag om 
ömsesidigt bistånd eller ett gällande 
internationellt avtal mellan det tredjeland 
som framställer en begäran och unionen 
eller en medlemsstat.
2. Om det i en dom respektive ett beslut 
som meddelas av domstol eller av 
administrativ myndighet i tredjeland 
begärs att en registeransvarig eller 
registerförare ska utlämna 
personuppgifter ska den registeransvarige 
eller registerföraren och eventuell 
företrädare för en registeransvarig utan 
onödigt dröjsmål anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten och ansöka om 
tillsynsmyndighetens förhandstillstånd till 
överföringen i enlighet med artikel 34.1d.
3. Tillsynsmyndigheten ska bedöma om 
det begärda utlämnandet är förenligt med 
denna förordning och i synnerhet om 
utlämnandet är nödvändigt och ett 
lagstadgat krav i enlighet med 
artikel 44.1 d och e samt artikel 44.5.
4. Tillsynsmyndigheten ska informera den 
behöriga nationella myndigheten om 
begäran. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska också informera den 
registrerade om begäran och om 
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tillsynsmyndighetens tillstånd.
5. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för de anmälningar till 
tillsynsmyndigheten som avses i punkt 2
och för den information till den 
registrerade som avses i punkt 4 samt 
tillämpliga förfaranden för anmälan och 
information. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en

Motivering

Texten i detta ändringsförslag har hämtats från ett läckt utkast till samråd mellan
avdelningarna. Den skyddar mot tredjeländer som vill verkställa sina lagar utanför sitt eget 
territorium. Detta skydd behövs eftersom vissa tredjeländer har lagar som tvingar 
registeransvariga att utlämna personuppgifter utan ordentliga skyddsåtgärder. Myndigheter i 
tredjeländer får endast få tillgång till personuppgifter som innehas av europeiska 
registeransvariga genom förfarandena för ömsesidig rättslig hjälp.

Ändringsförslag 805
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
offentliga myndigheter som ska vara 
ansvariga för att övervaka tillämpningen av 
denna förordning och medverka till dess 
enhetliga tillämpning i hela unionen, i syfte 
att skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter i samband med 
behandling av deras personuppgifter samt 
underlätta det fria flödet av sådana 
uppgifter inom unionen. För dessa ändamål 
ska tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl 
inbördes som med kommissionen.

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
offentliga myndigheter som ska vara 
ansvariga för att övervaka tillämpningen av 
denna förordning och medverka till dess 
enhetliga tillämpning i hela unionen, i syfte 
att skydda fysiska och juridiska personers 
grundläggande fri- och rättigheter i 
samband med behandling av deras 
personuppgifter samt underlätta det fria 
flödet av sådana uppgifter inom unionen. 
För dessa ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl 
inbördes som med kommissionen.

Or. de



AM\923501SV.doc 65/124 PE502.174v02-00

SV

Ändringsförslag 806
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat ska se till att 
tillsynsmyndigheten förfogar över egen 
personal, som ska tillsättas av och ta 
instruktioner från tillsynsmyndighetens 
chef. 

6. Varje medlemsstat ska se till att 
tillsynsmyndigheten förfogar över egen 
personal, som ska väljas ut på grundval av 
de erfarenheter och den kompetens som 
krävs för att utföra arbetsuppgifterna, 
särskilt inom området 
personuppgiftsskydd, och som ska 
tillsättas av och ta instruktioner från 
tillsynsmyndighetens chef. 

Or. ro

Motivering

Tillsynsmyndigheternas personal måsta väljas ut på grundval av de erfarenheter och den 
kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, särskilt inom området för 
personuppgiftsskydd.

Ändringsförslag 807
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament
eller av dess regering.

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
av medlemsstatens parlament.

Or. en
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Ändringsförslag 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en 
medlemsstat, ska den tillsynsmyndighet 
som är behörig på dess huvudsakliga 
verksamhetsställe vara behörig att utöva 
tillsyn över all behandling av 
personuppgifter som utförs av denne 
registeransvarige eller registerförare i alla 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
tillämpningen av kapitel VII i denna 
förordning.

2. När förordningen tillämpas enligt 
artikel 3.1 kommer den behöriga 
tillsynsmyndigheten att vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat
eller det territorium där den 
registeransvarige eller registerföraren som 
omfattas av förordningen har sitt
huvudsakliga verksamhetsställe. Tvister 
bör lösas i enlighet med mekanismen för 
enhetlighet som fastställs i artikel 58, utan 
att detta påverkar tillämpningen av de 
andra bestämmelserna i kapitel VII i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När förordningen tillämpas enligt 
artikel 3.2 kommer den behöriga 
tillsynsmyndigheten att vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat 
eller det territorium där den 
registeransvarige har utsett en företrädare 
i unionen i enlighet med artikel 25.

Or. en
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Ändringsförslag 810
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När förordningen tillämpas på flera 
registeransvariga och/eller registerförare 
inom samma företagsgrupp i enlighet med 
artikel 3.1 och 3.2 kommer endast en 
tillsynsmyndighet att vara behörig och 
den kommer att utses i enlighet med 
artikel 51.2.

Or. en

Ändringsförslag 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När förordningen tillämpas på flera 
registeransvariga och/eller registerförare 
inom samma företagsgrupp i enlighet med 
artikel 3.1 och 3.2 kommer endast en 
tillsynsmyndighet att vara behörig och 
den kommer att utses i enlighet med 
artikel 51.2.

Or. en
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Ändringsförslag 812
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ge råd till institutioner och organ i 
medlemsstaterna i fråga om 
lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som rör skyddet av enskildas fri-
och rättigheter i samband med behandling 
av personuppgifter.

f) Ge råd till institutioner och organ i 
medlemsstaterna i fråga om 
lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som rör skyddet av fysiska och 
juridiska personers fri- och rättigheter i 
samband med behandling av 
personuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 813
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Utarbeta riktlinjer om utnyttjandet av 
tillsynsbefogenheter, om så krävs 
samordnade av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tillsynsmyndighet ska på begäran ge 
råd till registrerade om hur de ska utöva 
sina rättigheter enligt denna förordning, 

3. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
på begäran ge råd till registrerade om hur 
de ska utöva sina rättigheter enligt denna 
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och ska om så krävs samarbeta med 
tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater 
för detta ändamål.

förordning, och ska om så krävs samarbeta 
med tillsynsmyndigheter i andra 
medlemsstater för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att

1. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att

Or. en

Ändringsförslag 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje tillsynsmyndighet ska ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den registeransvarige 
eller registerföraren:

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska ha 
de undersökningsbefogenheter som behövs 
för att kräva följande av den 
registeransvarige eller registerföraren:

Or. en
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Ändringsförslag 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artiklarna 74.4 och 75.2.

3. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artiklarna 74.4 och 75.2.

Or. en

Ändringsförslag 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje tillsynsmyndighet ska också ha 
befogenhet att utfärda sanktioner vid 
administrativa överträdelser, särskilt enligt 
artikel 79.4, 79.5 och 79.6.

4. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
också ha befogenhet att utfärda sanktioner 
vid administrativa överträdelser, särskilt 
enligt artikel 79.4, 79.5 och 79.6.

Or. en

Ändringsförslag 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
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verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas.

verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att få negativa 
rättsliga följder för de registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 
senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som står i strid med denna förordning.

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 
senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som har visat sig stå i strid med denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 821
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas ska 
tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater ha rätt att delta i det 
gemensamma undersökningsarbetet eller i 
andra gemensamma insatser enligt vad som 
är lämpligt i det enskilda fallet. Den 
behöriga tillsynsmyndigheten ska inbjuda 
tillsynsmyndigheterna i var och en av de 
berörda medlemsstaterna att delta i det 
gemensamma underökningsarbetet eller de 
gemensamma insatserna och ska utan 
dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta.

2. Om registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas ska 
tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater delta i det gemensamma 
undersökningsarbetet eller i andra 
gemensamma insatser enligt vad som är 
lämpligt i det enskilda fallet. Den behöriga 
tillsynsmyndigheten ska inbjuda 
tillsynsmyndigheterna i var och en av de 
berörda medlemsstaterna att delta i det 
gemensamma underökningsarbetet eller de 
gemensamma insatserna och ska utan 
dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta.

Or. en

Motivering

Om man förstärker kravet på att dataskyddsmyndigheter ska samarbeta med sina kolleger i 
gränsöverskridande fall kan det bidra till att mindre dataskyddsmyndigheter inte orimligt 
betungas av fall, där stora företag faller inom deras behörighetsområde. Dessutom skulle det 
bidra till att förebygga risken för att man väljer förmånligaste processland 
(”forum shopping”), till exempel genom att man väljer att förlägga verksamhetsstället till ett 
land vars dataskyddsmyndighet inte har kapacitet att på egen hand genomföra storskaliga 
undersökningar.

Ändringsförslag 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en tillsynsmyndighet vidtar en 
åtgärd enligt punkt 2 ska den skicka ett 

1. Innan den behöriga tillsynsmyndigheten
vidtar en åtgärd enligt punkt 2 ska den 
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utkast till den planerade åtgärden till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

skicka ett utkast till den planerade åtgärden 
till Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 823
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en tillsynsmyndighet vidtar en 
åtgärd enligt punkt 2 ska den skicka ett 
utkast till den planerade åtgärden till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

1. Innan den behöriga tillsynsmyndigheten
vidtar en åtgärd enligt punkt 2 ska den 
skicka ett utkast till den planerade åtgärden 
till Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gäller behandling av uppgifter i 
samband med tillhandahållande av varor 
eller tjänster till registrerade i flera 
medlemsstater eller till kartläggning av 
dessa registrerade personers beteende,

a) gäller behandling av personuppgifter i 
samband med tillhandahållande av varor 
eller tjänster till registrerade i flera 
medlemsstater där den registeransvarige
eller registerföraren från ett land utanför 
EES inte utser en företrädare inom EES,

Or. en

Motivering

Detta bör uppmuntra företag från länder utanför EU att utse en företrädare inom unionen. 
Företag från länder utanför EU som är etablerade i unionen bör inte diskrimineras.
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Ändringsförslag 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som väsentligt kan påverka det fria 
flödet av personuppgifter inom unionen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) som syftar till att anta en förteckning 
över sådan behandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt artikel 34.5,

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till artikel 34 om förhandssamråd. Kravet på att utarbeta förteckningar 
och överlämna dem till mekanismen för enhetlighet är alltför byråkratiskt och motverkar 
innovation.
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Ändringsförslag 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) som syftar till att anta en förteckning 
över sådan behandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt artikel 34.5,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) syftar till att fastställa standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser enligt 
artikel 42.2 c,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) syftar till att godkänna avtalsklausuler 
enligt artikel 42.2 d, eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) syftar till att godkänna bindande 
företagsbestämmelser enligt artikel 43.

utgår

Or. en

Motivering

Dataskyddsmyndigheter ska enligt förordningens direkta effekt vara behöriga att utarbeta 
bindande företagsbestämmelser utan att behöva lämna in dem till mekanismen för 
enhetlighet.

Ändringsförslag 831
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) som tillåter behandling för 
forskningsändamål i enlighet med 
artikel 81.3 och/eller artikel 83.3. 

Or. en

Ändringsförslag 832
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där en 
tillsynsmyndighet inte har skickat ett utkast 

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där den behöriga 
myndigheten inte har skickat ett utkast till 
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till en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller 
inte har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56.

en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller inte 
har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56.

Or. en

Ändringsförslag 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning ska 
kommissionen ha befogenhet att begära att 
vilken fråga som helst ska tas upp inom 
mekanismen för enhetlighet.

4. För att garantera en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning ska 
kommissionen, för egen räkning eller på 
begäran av en berörd part, ha befogenhet 
att begära att vilken fråga som helst ska tas 
upp inom mekanismen för enhetlighet.

Or. en

Motivering

Om det förekommer inkonsekvenser när det gäller införlivandet av förordningen som hotar en 
harmoniserad tillämpning och påverkar enskilda berörda parter, bör de berörda parterna ha 
rätt att ta upp detta inom mekanismen för enhetlighet.

Ändringsförslag 834
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska i ett standardiserat 
elektroniskt format omedelbart upplysa 
dess ledamöter samt kommissionen om all 
relevant information som meddelats 
styrelsen. Där så krävs ska Europeiska 

6. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska i ett standardiserat 
elektroniskt format utan onödig 
fördröjning upplysa dess ledamöter samt 
kommissionen om all relevant information 
som meddelats styrelsen. Där så krävs ska 
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dataskyddsstyrelsens ordförande se till att 
relevant information översätts.

Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande se till att relevant information 
översätts.

Or. en

Ändringsförslag 835
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska i ett standardiserat 
elektroniskt format omedelbart upplysa 
dess ledamöter samt kommissionen om all 
relevant information som meddelats 
styrelsen. Där så krävs ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande se till att 
relevant information översätts.

6. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska i ett standardiserat 
elektroniskt format utan fördröjning
upplysa dess ledamöter samt 
kommissionen om all relevant information 
som meddelats styrelsen. Där så krävs ska 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande se till att relevant information 
översätts.

Or. en

Ändringsförslag 836
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen inom en vecka efter att den 
relevanta informationen enligt punkt 5 har 
lagts fram. Yttrandet ska antas inom en 
månad med enkel majoritet av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter. 

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen inom en vecka efter att den 
relevanta informationen enligt punkt 5 har 
lagts fram. Yttrandet ska antas inom två 
månader med enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
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Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta den berörda tillsynsmyndigheten 
enligt punkt 1 eller 3 beroende på det 
enskilda fallet, samt kommissionen och 
den behöriga tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 51 om yttrandet, och yttrandet ska 
också offentliggöras.

ledamöter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta den berörda 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 eller 3 
beroende på det enskilda fallet, samt 
kommissionen och den behöriga 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 51 om 
yttrandet, och yttrandet ska också 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 837
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den tillsynsmyndighet som avses i 
punkt 1 och den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt artikel 51 ska ta hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttrande 
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

8. Den behöriga tillsynsmyndighet som 
avses i punkt 1 ska ta hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttrande 
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

Or. en
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Ändringsförslag 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59 utgår
Yttrande från kommissionen
1. Inom tio veckor efter det att en fråga 
tagits upp enligt artikel 58, eller inom 
sex veckor när det gäller frågor som 
omfattas av artikel 61, kan kommissionen 
anta ett yttrande i den fråga som tagits 
upp enligt någon av dessa artiklar i syfte 
att slå vakt om en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning.
2. När kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa yttersta vikt vid 
kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om den avser att hålla 
fast vid sitt utkast till åtgärd eller ändra 
det.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta sitt 
utkast till åtgärd innan den tid som anges 
i punkt 1 har löpt ut.
4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter 
kommissionens yttrande ska den 
underrätta kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om detta inom den tid 
som anges i punkt 1, samt motivera sitt 
beslut. I detta fall får utkastet till åtgärd 
inte antas på ytterligare en månad.

Or. en
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Ändringsförslag 839
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa yttersta vikt vid 
kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om den avser att hålla 
fast vid sitt utkast till åtgärd eller ändra det.

2. När kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa vikt vid 
kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om den avser att hålla 
fast vid sitt utkast till åtgärd eller ändra det.

Or. en

Ändringsförslag 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Uppskjutet antagande av ett utkast till 
åtgärd
1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att
a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
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ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen
och kommissionen om dessa åtgärder, och 
ge en uttömmande motivering.

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen inom dess 
territorium om möjligheten att förverkliga 
den registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar som tydliga överträdelser eller 
oberättigad passivitet hos den behöriga 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska utan dröjsmål underrätta den behöriga 
tillsynsmyndigheten, Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, kommissionen, den 
registeransvarige eller registerföraren om 
dessa åtgärder, och ge en uttömmande 
motivering.

Or. en
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Ändringsförslag 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen 
och kommissionen om dessa åtgärder, och 
ge en uttömmande motivering.

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar. Tillsynsmyndigheten ska utan 
dröjsmål underrätta den behöriga 
tillsynsmyndigheten, Europeiska 
dataskyddsstyrelsen och kommissionen om 
dessa åtgärder, och ge en uttömmande 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 843
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en 
åtgärd enligt punkt 1 och anser att en 
definitiv åtgärd snabbt måste antas kan
den begära ett brådskande yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen; den ska 
då motivera varför den begär ett sådant 
yttrande och varför den bedömer att den 
definitiva åtgärden måste antas snabbt.

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en 
åtgärd enligt punkt 1 ska den begära ett 
brådskande yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen; den ska då motivera
begäran och varför den bedömer att den 
definitiva åtgärden måste antas snabbt.

Or. en
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Ändringsförslag 844
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta beslut med avseende på den 
korrekta tillämpningen av denna 
förordning i linje med dess mål och krav; 
detta kan gälla frågor som tas upp av 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 58 
eller 61, frågor som varit föremål för ett 
motiverat beslut enligt artikel 60.1 eller 
frågor där en tillsynsmyndighet inte har 
lagt fram något utkast till åtgärd och där 
samma myndighet har meddelat att den 
inte har för avsikt att följa det yttrande 
som kommissionen antagit enligt 
artikel 59,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av kommissionen,

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
andra berörda parter,

Or. en



AM\923501SV.doc 85/124 PE502.174v02-00

SV

Ändringsförslag 846
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ge kommissionen råd i alla frågor som 
gäller skydd av personuppgifter inom 
unionen, och den ska också yttra sig om 
eventuella förslag till ändring av denna 
förordning,

a) ge EU:s institutioner råd i alla frågor 
som gäller skydd av personuppgifter inom 
unionen, och den ska också yttra sig om 
eventuella förslag till ändring av denna 
förordning,

Or. en

Ändringsförslag 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter eller av kommissionen
undersöka frågor som omfattas av denna 
förordning och sprida riktlinjer, 
rekommendationer och exempel på god 
praxis till tillsynsmyndigheterna i syfte att 
främja en enhetlig tillämpning av denna 
förordning,

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter, av kommissionen eller 
av andra berörda parter undersöka frågor 
som omfattas av denna förordning och 
sprida riktlinjer, rekommendationer och 
exempel på god praxis till 
tillsynsmyndigheterna i syfte att främja en 
enhetlig tillämpning av denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 848
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) främja samarbete och effektivt bilateralt e) främja samarbete och effektivt bilateralt 



PE502.174v02-00 86/124 AM\923501SV.doc

SV

och multilateralt utbyte av praxis och 
information mellan tillsynsmyndigheterna,

och multilateralt utbyte av praxis och 
information mellan tillsynsmyndigheterna,
inklusive samordningen av åtgärder som 
utförs gemensamt och annan gemensam 
verksamhet, på begäran av en eller flera 
tillsynsmyndigheter,

Or. en

Motivering

I artikel 49 d anges endast en minsta mandattid på fyra år för nationella tillsynsmyndigheters 
ledamöter. Det gör det osannolikt att samtliga medlemsstater antar mandatperioder på fem år 
eller längre. Att bemyndiga en mandattid som överstiger tidsperioden på nationell nivå skulle 
därför göra det mindre troligt att ledamöter sitter kvar en hel mandatperiod. På liknande sätt 
bör det klargöras att mandatperioden för Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförande är 
kopplad till hans eller hennes funktion på nationell nivå.

Ändringsförslag 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I lämpliga fall ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i utförandet av sina 
uppgifter, som anges i artikel 66, samråda 
med berörda parter och ge dem möjlighet 
att inkomma med synpunkter inom en 
rimlig tidsperiod. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 72, 
offentliggöra resultatet från 
samrådsförfarandet.

Or. en

Motivering

Innan styrelsen antar yttranden och rapporter bör den samråda med berörda parter och ge 
dem möjlighet att inkomma med synpunkter inom en rimlig tidsperiod på samma sätt som för 
andra rättsliga områden.
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Ändringsförslag 850
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
regelbundet och vid lämplig tidpunkt 
rapportera till kommissionen om resultaten 
av sin verksamhet. Den ska sammanställa 
en årsrapport som beskriver situationen i 
fråga om skydd av privatpersoner vid 
behandling av personuppgifter inom 
unionen och i tredjeland.

Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
regelbundet och vid lämplig tidpunkt 
rapportera till kommissionen om resultaten 
av sin verksamhet. Den ska sammanställa 
en årsrapport som beskriver situationen i 
fråga om skydd av fysiska och juridiska 
personer vid behandling av 
personuppgifter inom unionen och i 
tredjeland.

Or. de

Ändringsförslag 851
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ordförandens och de vice ordförandenas 
mandatperioder ska vara fem år och kunna 
förnyas.

2. Ordförandens och de vice ordförandenas 
mandatperioder ska vara fem år och kunna 
förnyas. De kan upphävas genom ett 
beslut av Europaparlamentet som fattats 
med två tredjedels majoritet bland de 
avgivna rösterna och med en majoritet av 
parlamentets ledamöter.

Or. fr
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Ändringsförslag 852
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning bland sina
medlemmar, om den anser att de 
rättigheter som tillkommer en registrerad 
enligt denna förordning har åsidosatts som 
en följd av behandling av vederbörandes 
personuppgifter och den har ekonomiska 
tillgångar på minst 80 000 euro samt en 
representativ medlemsutrustning med 
vederbörlig medlemsstruktur.

Or. de

Motivering

Ekonomiska minimitillgångar och en representativ medlemsutrustning är nödvändigt för att 
garantera att överklagandeinstrumentet för organisationer inte missbrukas och rena 
överklagandeföreningar inte bildas, samt för att säkerställa en minimitäckning av advokat-
och domstolskostnader.

Ändringsförslag 853
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan organisation 
eller sammanslutning som avses i punkt 2 

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan organisation 
eller sammanslutning som avses i punkt 2 
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ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om den 
anser att ett personuppgiftsbrott har 
begåtts.

ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om den 
anser att ett personuppgiftsbrott har begåtts
eller om den anser att en registeransvarig 
har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 854
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 73, 
ska varje fysisk person som anser att hans 
eller hennes rättigheter enligt denna 
förordning har åsidosatts som en följd av 
att personuppgifter har behandlats på ett 
sätt som inte är förenligt med förordningen 
ha rätt att begära domstolsprövning.

1. Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 73, 
ska varje fysisk eller juridisk person som 
anser att hans eller hennes rättigheter enligt 
denna förordning har åsidosatts som en 
följd av att personuppgifter har behandlats 
på ett sätt som inte är förenligt med 
förordningen ha rätt att begära 
domstolsprövning.

Or. de

Ändringsförslag 855
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Talan mot en registeransvarig eller en 
registerförare ska väckas vid domstolarna i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad. 
Alternativt får sådan talan väckas vid 

2. Talan mot en registeransvarig eller en 
registerförare ska väckas vid domstolarna i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad. 
Alternativt får sådan talan väckas vid 
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domstolarna i den medlemsstat där den 
registrerade har hemvist, såvida inte 
registerföraren är en offentlig myndighet 
som agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning.

domstolarna i den medlemsstat där den 
registrerade har hemvist, såvida inte 
registerföraren är en offentlig myndighet 
som agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning. Undantaget gäller 
inte en offentlig myndighet i tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 856
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Talan mot en registeransvarig eller en 
registerförare ska väckas vid domstolarna i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad. 
Alternativt får sådan talan väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där den 
registrerade har hemvist, såvida inte 
registerföraren är en offentlig myndighet 
som agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning.

2. Talan mot en registeransvarig eller en 
registerförare kan antingen väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där den 
registeransvarige eller registerföraren är 
etablerad eller vid domstolarna i den 
medlemsstat där den registrerade har 
hemvist, såvida inte registerföraren är en 
offentlig myndighet i en medlemsstat som 
agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 857
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i
artiklarna 74 och 75 för en eller flera 
registrerades räkning.

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i
artikel 74 för en eller flera registrerades 
räkning. Anspråk i enlighet med artikel 77 
får inte göras av organ, organisationer 
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eller sammanslutningar i den mening som 
avses i artikel 73.2.

Or. en

Ändringsförslag 858
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 
artiklarna 74 och 75 för en eller flera 
registrerades räkning.

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 
artiklarna 74 och 75 för en eller flera 
registrerades räkning bland sina
medlemmar.

Or. de

Motivering

Ekonomiska minimitillgångar och en representativ medlemsutrustning är nödvändigt för att 
garantera att överklagandeinstrumentet för organisationer inte missbrukas och rena 
överklagandeföreningar inte bildas, samt för att säkerställa en minimitäckning av advokat-
och domstolskostnader.

Ändringsförslag 859
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 
artiklarna 74 och 75 för en eller flera 
registrerades räkning.

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 
artiklarna 74, 75 och 77 för en eller flera 
registrerades räkning.

Or. en
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Ändringsförslag 860
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ansvaret bör fortsätta att ligga på den registeransvarige som för närvarande är fallet i 
direktivet. Den registeransvarige är den som har den direkta kopplingen till den registrerade 
och är ansvarig i förhållande till den registrerade. Den registeransvarige och registerföraren 
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fastställer normalt ansvarsförhållandet i de kontraktsmässiga överenskommelserna, i de fall 
där registerföraren inte agerar på begäran av den registeransvarige.

Ändringsförslag 862
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 863
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan. När det gäller 
företagsgrupper ska hela gruppen vara 
ansvarig som en ekonomisk enhet.

Or. en

Ändringsförslag 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig har 
medverkat vid behandlingen av uppgifter, 
ska var och en av dem ansvara solidariskt 
för hela den uppkomna skadan i den mån 
som de gemensamma registeransvariga 
inte har fastställt sitt ansvar i det rättsliga 
arrangemang som avses i artikel 24.

Or. en

Motivering

Gemensamma registeransvariga bör tillåtas att enligt avtal fördela ansvaret och därmed 
avspegla sina respektive roller och sina direkta eller indirekta relationer till de registrerade. 
Det solidariska ansvaret skulle endast gälla för de gemensamma registeransvariga som inte 
har fastställt sitt ansvar och sina skyldigheter i ett rättsligt arrangemang, i enlighet med 
artikel 24.

Ändringsförslag 865
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig har 
medverkat vid behandlingen av uppgifter, 
ska var och en av dem ansvara solidariskt 
för hela den uppkomna skadan.

Or. en

Ändringsförslag 866
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

3. Den registeransvarige kan helt eller 
delvis undgå detta ansvar om vederbörande 
bevisar att han inte är ansvarig för den 
händelse som orsakade skadan.

Or. en

Ändringsförslag 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

3. Den registeransvarige kan helt eller 
delvis undgå detta ansvar om vederbörande 
bevisar att han inte är ansvarig för den 
händelse som orsakade skadan.

Or. en

Ändringsförslag 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, hur 
känsliga personuppgifterna är, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av allvarlig skada eller 
risk för allvarlig skada på grund av 
överträdelsen, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen. Även 
om det ges viss frihet för föreläggande av 
sådana sanktioner för att beakta de 
ovannämnda omständigheterna och 
andra omständigheter som är specifika 
för situationen kan avvikelser från 
tillämpningen av de administrativa 
sanktionerna granskas i enlighet med 
mekanismen för enhetlighet.

Or. en
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Ändringsförslag 870
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, hur 
känsliga uppgifterna är, om överträdelsen 
skett med uppsåt eller genom oaktsamhet, 
graden av skada eller risk för skada på 
grund av överträdelsen, graden av ansvar 
hos den berörda fysiska eller juridiska 
personen och eventuella tidigare 
överträdelser av samma person, de tekniska 
och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden som genomförts i enlighet med 
artikel 23 och graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelsen. I tillämpliga fall ska 
dataskyddsmyndigheten kunna kräva att 
ett uppgiftsskyddsombud utnämns, om 
organet, organisationen eller 
sammanslutningen har valt att inte göra 
det.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att säkerställa att uppsåtliga eller oansvariga 
överträdelser ger större påföljder än endast överträdelser på grund av oaktsamhet i syfte att 
säkerställa att påföljden står i proportion till uppförandet och att de strängaste sanktionerna 
ska gälla för de allvarligaste felen.

Ändringsförslag 871
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Försvårande omständigheter som 
motiverar administrativa böter i den högre 
änden av skalan enligt punkterna 4 till 6 
ska i synnerhet omfatta följande:
i) Upprepade överträdelser som har 
begåtts genom oaktsamt åsidosättande av 
gällande lag.
ii) Vägran att samarbeta med eller 
hindrande av en verkställighetsprocess.
iii) Överträdelserna är uppsåtliga, 
allvarliga och vållar sannolikt väsentlig 
skada.
iv) Ingen konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd har genomförts.
v) Inget uppgiftsskyddsombud har 
utnämnts.

Or. en

Ändringsförslag 872
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Förmildrande omständigheter som 
motiverar administrativa böter i den lägre 
änden av skalan enligt punkterna 4 till 6 
ska omfatta följande:
i) Åtgärder har vidtagits av den fysiska 
eller juridiska personen i syfte att fullgöra 
relevanta skyldigheter.
ii) Verklig osäkerhet råder kring huruvida 
handlingen utgjorde en överträdelse av de 
relevanta skyldigheterna.
iii) Överträdelsen upphörde omedelbart 
efter det att den blivit känd.
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iv) Samarbete med eventuella 
verkställighetsprocesser.
v) En konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd har genomförts.
vi) Ett uppgiftsskyddsombud har 
utnämnts.

Or. en

Ändringsförslag 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd, 
om det rör sig om

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd.

Or. en

Ändringsförslag 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 876
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 5 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Motivering

De administrativa påföljderna måste vara avskräckande för att kunna skydda våra 
grundläggande rättigheter.
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Ändringsförslag 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål 
eller konstnärligt eller litterärt skapande
besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

1. Medlemsstaterna ska när det behövs
besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

Or. en

Ändringsförslag 878
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål 
eller konstnärligt eller litterärt skapande 
besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker för 
journalistiska ändamål eller konstnärligt 
eller litterärt skapande besluta om undantag 
och avvikelser från bestämmelserna om 
allmänna principer i kapitel II, om den 
registrerades rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
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internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

Or. de

Motivering

Utformningen av mediefriheten i dataskyddslagstiftningen avser inte “uteslutande” det 
direkta journalistiska arbetet. Det journalistiska undersökningsarbetet skulle också äventyras 
ifall uppgifter om tjänsteresor, belöningar till informationskällor och liknande externa poster 
blev kända.

Ändringsförslag 879
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska ge 
vägledning om när sådana undantag eller 
avvikelser kan bli nödvändiga, efter 
samråd med företrädare från pressen, 
författare och konstnärer, de registrerade 
samt lämpliga organisationer från det 
civila samhället.

Or. en



AM\923501SV.doc 103/124 PE502.174v02-00

SV

Ändringsförslag 880
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Behandling av personuppgifter och 
principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar
Personuppgifter i dokument som förvaras 
av en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning avseende 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar, vilket jämkar 
samman rätten om skydd av 
personuppgifter med principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att offentlig tillsyn av offentlig verksamhet inte hindras på ett 
felaktigt sätt av uppgiftsskyddsbestämmelser. I enlighet med yttranden från Europeiska 
datatillsynsmannen, artikel 29-gruppen och Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter bör därför principen om allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar 
kunna garanteras.

Ändringsförslag 881
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Personuppgifter i dokument som förvaras 
av en offentlig myndighet eller ett 
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offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning avseende 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar, vilket jämkar 
samman rätten om skydd av 
personuppgifter med principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att offentlig tillsyn av offentlig verksamhet inte hindras på ett 
felaktigt sätt av uppgiftsskyddsbestämmelser. I enlighet med yttranden från Europeiska 
datatillsynsmannen, artikel 29-gruppen och Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter bör därför principen om allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar 
kunna garanteras i en artikel och inte bara i ett skäl.

Ändringsförslag 882
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 883
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 884
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd för att 
säkerställa det uppdrag som avses i 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 885
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 887
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Ändringsförslag 889
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning ska 
medlemsstaterna anta förordningar om 
behandlingen av personuppgifter för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.
Varje medlemsstat ska anmäla de 
lagbestämmelser samt senare 
ändringslagstiftning som rör dessa 
bestämmelser som den antar till 
kommissionen i enlighet med denna 
punkt.

Or. en
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Ändringsförslag 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga ändamål, 
enligt artiklarna 6.2 och 9.2 i, endast 
under förutsättning att

Or. en

Motivering

I artikel 83 fastställs en oberoende rättslig grund för behandlingen av personuppgifter för 
vetenskapliga ändamål, förutsatt att kriterierna i artikeln uppfylls. I detta ändringsförslag 
förtydligas att de andra rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter i artiklarna 6 
och 9 (dvs. att de registrerade har lämnat sitt samtycke) inte påverkas och att forskare kan 
utnyttja dessa bestämmelser för att behandla personuppgifter trots det som sägs i artikel 83.1.

Ändringsförslag 891
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter som inte faller inom de 
uppgiftskategorier som omfattas av 
artiklarna 8 och 9 i förordningen
behandlas för historiska, statistiska och 
vetenskapliga forskningsändamål endast 
under förutsättning att

Or. en

Ändringsförslag 892
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Utan hinder av denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

Or. en

Ändringsförslag 893
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga ändamål
endast under förutsättning att

Or. en

Ändringsförslag 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga ändamål
endast under förutsättning att
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Or. en

Ändringsförslag 895
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 896
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,

a) dessa ändamål på ett rimligt sätt inte 
kan uppnås genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,

Or. en
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Ändringsförslag 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ytterligare behandling av uppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
oförenlig med dessa ändamål enligt 
artikel 5.1 b förutsatt att behandlingen 
a) uppfyller villkoren och 
skyddsåtgärderna i denna artikel, och
b) uppfyller all övrig relevant lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 898
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Med förbehåll för undantaget i 
punkt 3 kan uppgifter som faller inom de 
uppgiftskategorier som omfattas av 
artiklarna 8 och 9 i förordningen endast 
behandlas för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål om de 
registrerade har lämnat sitt samtycke i 
enlighet med artikel 4.8.

Or. en
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Ändringsförslag 899
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppgifter som gör det möjligt att 
hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person hålls 
åtskilda från övrig information så länge 
som dessa ändamål kan uppfyllas på det 
sättet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 900
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Medlemsstaterna kan enligt lag 
föreskriva undantag från kravet på
samtycke för forskning i punkt 2, med 
hänsyn till forskning som på ett
exceptionellt sätt tjänar allmänhetens 
intressen, om denna forskning inte kan 
utföras på något annat sätt. Uppgifterna i 
fråga ska anonymiseras eller 
pseudonymiseras i största möjliga 
utsträckning, och samtliga möjliga 
åtgärder ska vidtas för att förhindra att de 
registrerade kan identifieras igen. En 
sådan behandling måste först godkännas 
av den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten eller de behöriga 
nationella tillsynsmyndigheterna i 
enlighet med artikel 34.1 i denna 
förordning samt mekanismen för 
enhetlighet som nämns i 
kapitel VII avsnitt 2 i denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 901
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ytterligare behandling av uppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
oförenlig med dessa ändamål enligt 
artikel 5.1 b förutsatt att behandlingen 
a) uppfyller villkoren och 
skyddsåtgärderna i denna artikel, och
b) uppfyller all övrig relevant lagstiftning.

Or. en

Motivering

Genom att knyta artikel 5.1 b till artikel 83 förtydligas i detta ändringsförslag att historiska, 
statistiska och vetenskapliga forskningsändamål inte ska anses vara oförenliga.

Ändringsförslag 902
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för denna förordning, 
särskilt denna artikel, får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser om behandlingen av 
personuppgifter för vetenskapliga 
forskningsändamål, särskilt inom 
folkhälsoforskningen.

Or. en
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Motivering

Uppgiftsskyddsbestämmelser på medlemsstatsnivå är komplexa och nyanserade även när det 
gäller folkhälsoforskning. Lagstiftare i medlemsstaterna bör få befogenhet att bibehålla eller 
anta konkreta regler om etisk översyn av folkhälsoforskning som utförs utan att de 
registrerade behöver lämna sitt samtycke. Etisk översyn på medlemsstatsnivå ger de 
registrerade en garanti för att användningen och återanvändningen av deras personuppgifter 
för forskningsändamål ligger i linje med samhälleliga värden vid en viss tidpunkt.

Ändringsförslag 903
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organ som utför historisk, statistisk 
eller vetenskaplig forskning får publicera 
eller avslöja personuppgifter på annat sätt 
endast under förutsättning att

utgår

a) den registrerade har lämnat sitt 
samtycket till detta, med förbehåll för 
villkoren i artikel 7,
b) offentliggörandet av personuppgifter är 
nödvändigt för att lägga fram 
forskningsresultat eller för att underlätta 
forskning, så länge inte den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter överskuggar dessa intressen, 
eller
c) den registrerade har gjort uppgifterna 
offentliga.

Or. en
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Ändringsförslag 904
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organ som utför historisk, statistisk eller 
vetenskaplig forskning får publicera eller 
avslöja personuppgifter på annat sätt endast
under förutsättning att

2. Organ som utför historisk, statistisk eller 
vetenskaplig forskning får publicera eller 
avslöja personuppgifter på annat sätt endast
om de registrerade lämnar sitt samtycke i 
enlighet med artikel 4.8.

Or. en

Ändringsförslag 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) behandlingen av personuppgifterna 
sker för att skapa aggregerade 
uppgiftsrapporter som antingen består av 
anonymiserade eller pseudonymiserade 
uppgifter eller bådadera.

Or. en

Motivering

Syftet med sådana rapporter är inte att kunna identifiera eller gå tillbaka till enskilda 
personer. För att skapa dessa rapporter sammanställs enskilda uppgifter på ett anonymt sätt 
och påverkar därför inte den personliga integriteten. Webbanalyser är ett exempel på 
aggregerade uppgiftsrapporter.
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Ändringsförslag 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En registeransvarig eller 
registerförare får endast överföra 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål om
a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt än genom behandling av 
uppgifter som inte medger eller inte 
längre medger identifiering av den 
registrerade,
b) mottagaren på ett rimligt sätt inte har 
tillgång till uppgifter som gör det möjligt 
att hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person, och
c) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
uppgiftsmottagaren förbjuder att de 
registrerade ska kunna identifieras igen 
och begränsar behandlingen i enlighet 
med de villkor och skyddsåtgärder som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Motivering

En mottagare av nyckelkodade uppgifter som överförs för vetenskapliga forskningsändamål 
har inga möjligheter att identifiera de registrerade personerna och kommer enligt detta 
ändringsförslag inte att ha tillgång till nyckeln och är enligt avtal förhindrad från att 
identifiera de registrerade personerna. Detta ändringsförslag formaliserar en process för att i 
rimlig grad se till att nyckelkodade uppgifter om registrerade personer inte kan och inte 
kommer att kunna identifieras av mottagare i tredjeland, vilket tillåter en överföring av dessa 
uppgifter utan ytterligare problem.

Ändringsförslag 907
Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 908
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Behandling av uppgifter om fällande 

domar i brottmål för att förhindra 
ekonomisk brottslighet

För utövandet av den registeransvariges 
särskilda rättigheter som anges i artikel 
9.2 b, förutsatt att kriterierna för 
allmänhetens intresse i artikel 9.2 g 
uppfylls, ska, inom ramen för denna 
förordning och i enlighet med artikel 
9.2 j, behandling av personuppgifter när 
det gäller fällande brottmålsdomar eller 
relaterade säkerhetsåtgärder tillåtas om 
de tillhandahåller lämpliga åtgärder för 
att skydda de registrerades grundläggande 
rättigheter och friheter samt om man kan 
påvisa att syftet med behandlingen är att 
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på ett betydande sätt tillämpa det 
undantag som avses i artikel 21 d i denna 
förordning och 
a) bistå offentliga myndigheter i att 
förebygga, utreda eller avslöja ekonomisk
brottslighet, eller
b) tillhandahålla stöd till offentliga 
myndigheter som förebygger ekonomisk 
brottslighet av gränsöverskridande 
karaktär,
samt att man i dessa fall och efter 
godkännande från en behörig 
uppgiftsskyddsmyndighet utför detta 
baserat på tidigare samtycke från den 
registrerade även efter det att ett sådant 
samtycke har dragits tillbaka och utan att 
det påverkar rätten till radering av 
uppgifter i enlighet med artikel 17. När en 
registeransvarig har fått tillstånd från den 
behöriga offentliga myndigheten för en 
sådan behandling ska den registrerade 
informeras om att ett samtycke erhållits i 
enlighet med de skyldigheter som 
fastställs i artikel 14. Rätten till rättelse 
kommer att gälla under dessa 
omständigheter.

Or. en

Motivering

De offentliga myndigheterna är de myndigheter som har befogenhet att utföra 
undersökningar om kriminell verksamhet. Det vore oklokt att använda 
uppgiftsskyddsförordningen för att göra undantag från principen om att brottsundersökningar 
och brottsbekämpning ska utföras av offentliga myndigheter.
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Ändringsförslag 909
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

1. Utan hinder av denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

Or. en

Ändringsförslag 910
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 

1. Utan hinder av denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
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omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

Or. en

Ändringsförslag 911
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande 
bestämmelser om skyddet av enskilda i 
samband med behandling av 
personuppgifter, får sådana befintliga 
regler fortsätta att tillämpas under 
förutsättning att de görs förenliga med 
bestämmelserna i denna förordning.

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande 
bestämmelser om skyddet av fysiska och 
juridiska personer i samband med 
behandling av personuppgifter, får sådana 
befintliga regler fortsätta att tillämpas 
under förutsättning att de görs förenliga 
med bestämmelserna i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 912
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska se till att det

2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska vara föremål för 



PE502.174v02-00 122/124 AM\923501SV.doc

SV

finns en oberoende tillsynsmyndighet i 
enlighet med kapitel VI i denna förordning.

tillsyn av en oberoende tillsynsmyndighet i 
enlighet med kapitel VI i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 913
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 914
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska inte innebära 
några ytterligare förpliktelser för fysiska 
eller juridiska personer som behandlar 
personuppgifter inom ramen för 
tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster i 
allmänna kommunikationsnät i unionen, 
när det gäller områden inom vilka de 
redan omfattas av särskilda skyldigheter 
för samma ändamål i enlighet med
direktiv 2002/58/EG.

1. Denna förordning ska inte gälla i den 
mån som föreskrifter om
uppgiftsbehandling ingår i direktiv 
2002/58/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 915
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå.

2. Artiklarna 1.2, 2 b och c, 4.3, 4.4, 4.5, 6 
och 9 i direktiv 2002/58/EG ska utgå.

Or. fr

Ändringsförslag 916
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå.

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå. Återstoden av direktiv 2002/58/EG 
påverkas inte.

Or. en

Ändringsförslag 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Delegerade akter och 
genomförandeakter som antas av 
kommissionen bör utvärderas av 
parlamentet och rådet vartannat år.

Or. en
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