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KORTFATTAD MOTIVERING

EU gör rätt i att utarbeta en omfattande, enhetlig och modern ram för ett uppgiftsskydd på hög 
nivå. Det finns många utmaningar i samband med uppgiftsskydd, t.ex. globaliseringen, den 
tekniska utvecklingen, ökad internetverksamhet, användning i samband med ständigt växande 
brottslighet och säkerhetsproblem.

Därför måste man inom ramen för tillämpliga EU-bestämmelser (artikel 16 i EUF-fördraget 
och artikel 8 om rätten till skydd av personuppgifter i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna) kunna garantera enskilda individers rättssäkerhet och värna om 
förtroendet för den registeransvarige och i synnerhet för de brottsbekämpande myndigheterna. 
I annat fall kan överträdelser av bestämmelserna om uppgiftsskydd leda till allvarliga risker 
för den enskildes grundläggande rättigheter och friheter och för medlemsstaternas normer.

Europaparlamentet har därför också alltid utgått från att den grundläggande rättigheten till 
uppgiftsskydd och till integritet även omfattar att skydda enskilda individer mot eventuell 
övervakning och missbruk av personuppgifter från statens sida. Det är alltså en logisk följd att 
kommissionen även föreslår ett direktiv om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt fri rörlighet för sådana uppgifter, och föredraganden 
välkomnar i princip förslaget.

När det gäller att utreda brott och verkställa straffrättsliga påföljder måste uppgiftsskyddet 
emellertid anpassas till andra rättsstatliga villkor som har att göra med statens våldsmonopol. 
När det gäller att avvärja hot, åstadkomma och garantera allmän säkerhet samt reda ut brott 
och verkställa straffrättsliga påföljder måste bestämmelserna om uppgiftsskydd anpassas till 
respektive stats uppgifter och garantera att staten kan fortsätta att effektivt fullgöra dessa 
uppgifter för alla medborgares bästa.

EU-lagstiftningen om uppgiftsskydd karaktäriseras i allmänhet av olika behörigheter: Inom 
den före detta första pelaren finns en mycket utpräglad behörighet som kan härledas till den 
inre marknaden. Inom den före detta tredje pelaren står inte unionens behörighet utan i stället 
samarbete i förgrunden. Därför var även här rambeslut 2008/977/RIF det mest långtgående 
instrumentet för att fastställa miniminivån.

Dessutom har EU-medlemsstaternas rättstraditioner under århundraden utvecklats i helt skilda 
riktningar just inom polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet, och det är därför 
lämpligt att gå försiktigt fram på detta känsliga område och endast steg för steg införa EU-
bestämmelser som ändrar de etablerade nationella strukturerna och traditionerna.

När det gäller tillämpningsområdet för artikel 16 i EUF-fördraget finns en motstridighet i 
EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd som ännu inte är utredd genom beslut i högsta 
rättsinstans. Detta skapar rättsosäkerhet och bör enligt föredraganden hanteras på ett 
pragmatiskt sätt. Problemet kan sammanfattas enligt följande: 

Kommissionens förslag till direktiv omfattar även utbyte av uppgifter som sker inom en 
medlemsstat, men artikel 16.2 i EUF-fördraget tar endast upp en behörighet inom 
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unionslagstiftningens tillämpningsområde. Inomstatlig uppgiftsbehandling på det polisiära 
området kan inte ingå i denna behörighet (artikel 87 i EUF-fördraget).

Utmärkande för uppgiftsskyddet är att det har horisontell direkt effekt och lämpar sig för 
sådana områden som inte är EU:s exklusiva behörighet och därmed eventuellt också kan 
strida mot subsidiaritetsprincipen.

Föredraganden anser av de skäl som anges ovan att direktivet åtminstone bör innehålla 
minimistandarder. På så vis blir frågan om ”enbart gränsöverskridande” eller ”även 
inomstatligt” uppgiftsskydd i praktiken ovidkommande, och man kan utan vidare bibehålla ett 
uppgiftsskydd på hög nivå.

För att också behålla balansen i förhållande till uppgiftsskyddet som grundläggande rättighet 
måste man å andra sidan stärka den enskildes rättigheter och klargöra detta i direktivet. 
Principerna om öppenhet och kontroll måste förankras men får inte motverka syftet att 
avvärja hot och verkställa straffrättsliga påföljder.

För att åstadkomma denna balans mellan att å ena sidan bevara våldsmonopolet, garantera 
allmän säkerhet och ordning och den enskildes integritet och å andra sidan garantera rätten till 
uppgiftsskydd anser föredraganden att det krävs följande ändringar:

Kapitel I

– Avvärjande av hot bör ingå i tillämpningsområdet (artikel 1).

– Medlemsstaterna bör ha tydlig rätt att införa strängare standarder (artikel 1). Direktivet 
syftar inte till harmonisering utan till att fastställa minimistandarder.

– Tillämpningsområdet bör utökas så att det omfattar unionens institutioner, organ och 
byråer (artikel 2). 

Kapitel II

– Texten i det viktiga avsnittet om principer om behandling av personuppgifter bör 
anpassas till den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Dessa principer bör vara 
förenliga med varandra med tanke på att de ska ingå i ett paket (artikel 4).

– Artikel 5 bör tas bort, eftersom den leder till ökad byråkrati och ökade kostnader för 
medlemsstaterna samtidigt som det saknas bestämmelser om rättsföljderna.

– Begränsning av syftet med uppgiftsbehandling är en viktig princip för 
uppgiftsskyddet. Det bör ske en genomgripande översyn av artiklarna 6 och 7, och 
dessa bör utökas i linje med rambeslut 2008/977/RIF (häri: artikel 8 om uppgifters 
riktighet, artikel 3 om begränsning av ändamål och artikel 13 om begränsning av 
ändamålet med överföring av personuppgifter från en annan medlemsstat).

Kapitel III

Ändringarna i kapitel III handlar om kravet på att vara personligen berörd och individens 
begäran om tillgång till lagrade uppgifter. 
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– Möjligheten att begränsa rätten till tillgång (artikel 12) bör begränsas till enskilda fall 
med särskild prövning, vilket stärker individens rättigheter. 

– Rätten till information, vid den tidpunkt när personuppgifterna erhålls utan att den 
registrerade begärt detta, bör respektive medlemsstat reglera i sin lagstiftning.

– Rätten till radering och rättelse bör ses över i texten och stärkas. Man bör dock 
samtidigt införa vissa undantag för rätten till radering, t.ex. lagstadgad skyldighet att 
bevara uppgifter.

Kapitel IV

– Artikel 20 om gemensamma registeransvariga bör tas bort, eftersom den ger 
uppgiftsskyddet en lägre standard. Gentemot tredje part bör de båda registeransvariga 
ha gemensamt ansvar till förmån för den registrerade. 

– Artikel 23 om dokumentation bör skärpas på grundval av artikel 10 i 
rambeslut 2008/977/RIF. Som en följd av detta utgår artikel 24 om registerföring.

– Artikel 27 om datasäkerhet bör anpassas till texten i artikel 22 i rambeslutet.

– Föregående samråd bör införas på nytt genom artikel 28a, som härrör från artikel 23 i 
rambeslut 2008/977/RIF.

– Anmälan av ett personuppgiftsbrott bör endast ske till tillsynsmyndigheten och inte till 
den berörda registrerade (artiklarna 28 och 29).

Kapitel V 

– I artikel 35b bör man införa de särskilda bestämmelser ur artikel 13 i rambeslutet som 
rör hantering av uppgifter som överförts från andra medlemsstater.

– Artikel 36 bör formuleras om. I strikt begränsade enskilda fall när syftet är att skydda 
sådana värden som människors liv och hälsa måste det vara möjligt att på ytterst 
stränga villkor överföra personuppgifter till tredjeländer, även om man gör 
bedömningen att tredjelandet saknar adekvat skydd för uppgifterna.

Kapitel VIII

– Artikel 50 om organisationers och sammanslutningars rätt att lämna in klagomål tas 
bort. Ett giltigt klagomål måste uppfylla villkoren att den klagande är personligen 
berörd och att det är ett enskilt fall.

Delegerade akter och genomförandeakter

– Det behövs ändringar i kommissionens förslag som ger enhetliga föreskrifter för 
utfärdande av delegerade akter och genomförandeakter, så att inga behörigheter 
hamnar mellan stolarna. På samma sätt som när det gäller de planerade ändringarna av 
förslaget till allmän uppgiftsskyddsförordning (COM(2012)0011), är det i detta fall 
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lämpligast med delegerade rättsakter eller att överlåta befogenheten åt de enskilda 
medlemsstaterna.

Utomobligatoriskt ansvar

– Det finns en risk för att kommissionen fattar fel beslut vid bedömningen av om ett 
tredjeland eller en internationell organisation har en adekvat uppgiftsskyddsnivå eller 
inte, och att detta ger upphov till skador. Detta bör tas upp i direktivet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att garantera en enhetlig och hög nivå 
på skyddet av enskildas personuppgifter 
och underlätta utbytet av personuppgifter 
mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna är av avgörande betydelse 
för att säkerställa ett effektivt straffrättsligt 
samarbete och polissamarbete. Därför 
måste skyddet av enskildas fri- och 
rättigheter i samband med behöriga 
myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder vara likvärdigt i 
alla medlemsstater. Ett effektivt skydd av 
personuppgifter i hela unionen förutsätter 
att de registrerades rättigheter stärks och 
att skyldigheterna för dem som behandlar 
sådana uppgifter klargörs, men också 
likvärdiga befogenheter för de 
myndigheter och organ som har ansvaret 
för att övervaka och säkerställa 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
skydd av personuppgifter i 

(7) Att garantera en enhetlig och hög nivå 
på skyddet av enskildas personuppgifter 
och underlätta utbytet av personuppgifter 
mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna är av avgörande betydelse 
för att säkerställa ett effektivt straffrättsligt 
samarbete och polissamarbete. Därför 
måste det i alla medlemsstater finnas 
minimistandarder för behöriga 
myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.
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medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Skyddet av enskilda bör vara tekniskt 
neutralt, det vill säga inte vara beroende av 
den teknik som används, eftersom detta 
skulle skapa en allvarlig risk för att 
reglerna kringgås. Skyddet av enskilda bör 
vara tillämpligt på både automatisk och 
manuell behandling av personuppgifter, om 
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå 
i ett register. Akter eller grupper av akter, 
liksom deras omslag, som inte är ordnade 
enligt särskilda kriterier, bör inte omfattas 
av detta direktiv. Detta direktiv bör inte 
tillämpas på behandling av personuppgifter 
som utgör ett led i en verksamhet som inte 
omfattas av unionsrätten, särskilt 
verksamhet som rör nationell säkerhet, 
eller av uppgifter som behandlats av 
unionens institutioner, organ och byråer, 
t.ex. Europol eller Eurojust.

(15) Skyddet av enskilda bör vara tekniskt 
neutralt, det vill säga inte vara beroende av 
den teknik som används, eftersom detta 
skulle skapa en allvarlig risk för att 
reglerna kringgås. Skyddet av enskilda bör 
vara tillämpligt på både automatisk och 
manuell behandling av personuppgifter, om 
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå 
i ett register. Akter eller grupper av akter, 
liksom deras omslag, som inte är ordnade 
enligt särskilda kriterier, bör inte omfattas 
av detta direktiv. Detta direktiv bör inte 
tillämpas på behandling av personuppgifter 
som utgör ett led i en verksamhet som inte 
omfattas av unionsrätten, särskilt 
verksamhet som rör nationell säkerhet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar fysisk person. Vid 
bedömningen av om en fysisk person är 
identifierbar bör man ta hänsyn till alla 
hjälpmedel som den registeransvarige eller 
någon annan person rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 

(16) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar fysisk person. Vid 
bedömningen av om en fysisk person är 
identifierbar bör man ta hänsyn till alla 
hjälpmedel som den registeransvarige eller 
någon annan person som samarbetar med 
den registeransvarige rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
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ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Behandling av personuppgifter på 
områdena för straffrättsligt samarbete 
och polissamarbete innebär av naturliga 
skäl att personuppgifter om olika 
kategorier av registrerade behandlas. 
Därför är det viktigt att i möjligaste mån 
göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter om olika kategorier av 
registrerade, t.ex. brottsmisstänkta, 
brottsdömda och brottsoffer samt andra 
som berörs av ett brottmål, t.ex. vittnen, 
personer med relevant information eller 
personer med kontakter eller band till 
brottsmisstänkta och brottsdömda.

utgår

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Personuppgifter bör i möjligaste mån 
delas in efter grad av riktighet och 
tillförlitlighet. Sakförhållanden bör hållas 
isär från personliga bedömningar, så att 
det blir möjligt att garantera såväl skydd 
för enskilda personer som kvalitet och 
tillförlitlighet i den information som 
behandlas av behöriga myndigheter.

utgår
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) När närmare bestämmelser fastställs 
för tillämpliga format och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott bör 
vederbörlig hänsyn tas till 
omständigheterna kring brottet, däribland 
om personuppgifterna var omgärdade av 
lämpligt tekniskt skydd som betydligt 
begränsade sannolikheten för missbruk. 
Bestämmelserna och förfarandena bör 
dessutom beakta behöriga myndigheters 
berättigade intressen i fall där ett tidigt 
utlämnande kan riskera att i onödan 
hämma utredningen av omständigheterna 
kring ett brott.

utgår

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Medlemsstaterna bör se till att 
överföringar till ett tredjeland endast kan 
äga rum om detta är nödvändigt för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller för att verkställa straffrättsliga 
påföljder, och den registeransvarige i 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen är en myndighet som är 
behörig i den mening som avses i detta 
direktiv. En överföring kan äga rum när 
kommissionen har beslutat att 
skyddsnivån i ett tredjeland eller en 
internationell organisation är adekvat, 
eller när lämpliga skyddsåtgärder 
föreligger.

(45) Medlemsstaterna bör se till att 
överföringar till ett tredjeland endast kan 
äga rum om detta är nödvändigt för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller för att verkställa straffrättsliga 
påföljder, och den registeransvarige i 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen är en myndighet som är 
behörig i den mening som avses i detta 
direktiv.



PE502.007v03-00 10/56 AD\933622SV.doc

SV

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Detta direktiv är visserligen tillämpligt 
på nationella domstolars verksamheter, 
men tillsynsmyndigheterna bör inte ha 
behörighet att övervaka behandling av 
personuppgifter i domstolar när detta sker 
som en del av domstolarnas dömande 
verksamhet. Syftet är att garantera 
domarnas oberoende när de utför sina 
rättsliga arbetsuppgifter. Detta undantag 
bör dock vara inskränkt till genuint 
rättsliga verksamheter i domstolsmål och 
inte vara tillämpligt på övriga 
verksamheter där domare i enlighet med 
nationell lagstiftning kan medverka.

(55) Detta direktiv är visserligen tillämpligt 
på nationella domstolars verksamheter, 
men tillsynsmyndigheterna bör inte ha 
behörighet att övervaka behandling av 
personuppgifter i domstolar när detta sker 
som en del av domstolarnas dömande 
verksamhet. Syftet är att garantera 
domarnas oberoende när de utför sina 
rättsliga arbetsuppgifter.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att skydda fysiska personers 
grundläggande fri- och rättigheter, 
särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter, och för att säkerställa ett 
fritt utbyte av personuppgifter mellan 
behöriga myndigheter inom unionen, inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning eller verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går detta direktiv inte 
utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå det målet.

utgår
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För att säkerställa ett övergripande 
och enhetligt skydd av personuppgifter i 
unionen, bör internationella avtal som 
medlemsstaterna ingått före 
ikraftträdandet av detta direktiv ändras så 
att de överensstämmer med detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
som utförs av behöriga myndigheter i syfte 
att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
som utförs av behöriga myndigheter i syfte 
att avvärja hot, utreda, avslöja eller lagföra 
brott och verkställa straffrättsliga påföljder.

Motivering

När det gäller polisens förebyggande arbete finns det svårigheter att avgränsa direktivets och 
förordningens tillämpningsområde. Om det hot som ska avvärjas inte är straffbart och 
polisen alltså inte förebygger något brott i den mening som avses i artikel 1.1 i förslaget till 
direktiv, är direktivet inte tillämpligt (exempelvis register över saknade personer eller 
personer som begått självmord). Föreskrifterna i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen 
är direkt olämpliga för avvärjande av hot.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt detta direktiv ska
medlemsstaterna

2. Minimistandarderna i detta direktiv
utgör inget hinder för medlemsstaterna i 
fråga om att behålla eller införa strängare 
bestämmelser för skydd av 
personuppgifter.

Motivering

Direktivet ska syfta till att utarbeta en EU-omfattande minimistandard för uppgiftsskyddet 
och inte till att ersätta medlemsstaternas befintliga regelverk. Det måste därför uttryckligen 
anges att medlemsstaterna får införa strängare bestämmelser.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) se till att behöriga myndigheters utbyte 
av personuppgifter inom unionen varken 
begränsas eller förbjuds av skäl som rör 
skyddet för enskilda personer med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter.

utgår

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

EU:s institutioner och myndigheter bör också omfattas av direktivet.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) den registrerades samtycke: varje 
slag av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett 
uttalande eller genom en entydig 
affirmativ handling, godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne.

Motivering

Ändringsförslaget ger en tydligare avgränsning av den registrerades samtycke. Även om 
medborgare och stat i princip inte kan ha en jämbördig ställning kan det i ett enskilt fall vara 
motiverat att tillämpa samtycke, t.ex. vid masstest av DNA.



PE502.007v03-00 14/56 AD\933622SV.doc

SV

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) behöriga myndigheter: varje offentlig 
myndighet med behörighet att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller att 
verkställa straffrättsliga påföljder.

(14) behöriga myndigheter: varje offentlig 
myndighet med behörighet att avvärja hot,
utreda, avslöja eller lagföra brott eller att 
verkställa straffrättsliga påföljder, 
inbegripet Europeiska unionens 
institutioner, organ och byråer.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behandlas på ett korrekt och lagligt sätt, a) behandlas på ett lagligt, korrekt, öppet 
och kontrollerbart sätt i förhållande till 
den registrerade,

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vara adekvata, relevanta och inte för 
omfattande i förhållande till de syften för 
vilka de behandlas,

c) vara adekvata, relevanta och begränsade 
till vad som är absolut nödvändigt i 
förhållande till de syften för vilka de 
behandlas; de får behandlas endast om 
avidentifierad behandling inte är 
tillräcklig för de respektive syftena och i 
den mån syftena inte skulle kunna uppnås 
genom att man behandlar information 
som inte rör personuppgifter,



AD\933622SV.doc 15/56 PE502.007v03-00

SV

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förvaras i en form som förhindrar 
identifiering av den registrerade under en 
längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas,

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) behandlas under ansvar av den 
registeransvarige, som ska se till att 
kraven i de bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv uppfylls.

f) endast få behandlas och användas av 
behörig personal vid behöriga 
myndigheter inom ramen för utövandet av 
deras uppgifter.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) behandlas under ansvar av den 
registeransvarige, som ska se till att kraven 
i de bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv uppfylls.

f) behandlas under ansvar av den 
registeransvarige, som ska se till och visa
att kraven i de bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv uppfylls.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får, så långt som 
möjligt, tillhandahålla särskilda 
bestämmelser om kategorisering av 
uppgifter, inklusive de respektive 
följderna, med beaktande av de olika 
syften för vilka uppgifterna samlas in, 
däribland villkoren för 
uppgiftsinsamlingen, tidsgränser för 
lagring, eventuella begränsningar av den 
registrerades rätt till tillgång och 
information samt villkoren för de 
behöriga myndigheternas tillgång till 
uppgifter.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Olika grader av korrekthet och 
tillförlitlighet hos personuppgifter

Uppgifters korrekthet

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de olika 
kategorier av personuppgifter som 
behandlas, så långt det är möjligt, åtskiljs i 
enlighet med deras korrekthets- och 
tillförlitlighetsgrad.

1. De behöriga myndigheterna ska se till 
att personuppgifter så långt det är möjligt
är korrekta och fullständiga och om 
nödvändigt hålls aktuella.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 och punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
personuppgifter som grundar sig på fakta
så långt det är möjligt åtskiljs från
personuppgifter som grundar sig på 
personliga bedömningar.

2. De behöriga myndigheterna ska se till 
att personuppgifter som är felaktiga, 
ofullständiga eller inaktuella inte överförs 
eller görs tillgängliga. De behöriga 
myndigheterna ska därför i görligaste 
mån kontrollera kvaliteten på 
personuppgifterna innan dessa överförs 
eller görs tillgängliga. Vid all överföring 
av uppgifter ska, så långt det är möjligt, 
sådan tillgänglig information läggas till 
som gör att den mottagande 
medlemsstaten kan bedöma graden av 
riktighet, fullständighet, aktualitet och 
tillförlitlighet. Om personuppgifter 
överförs utan att någon begäran har 
gjorts ska den mottagande myndigheten 
utan dröjsmål bedöma huruvida dessa 
uppgifter är nödvändiga för det ändamål
som låg till grund för överföringen.

2a. Om det visar sig att felaktiga uppgifter 
har överförts eller att uppgifter olovligen 
har överförts ska mottagaren omedelbart 
underrättas om detta. Mottagaren ska 
ofördröjligen rätta uppgifterna i enlighet 
med punkt 1 och artikel 15 eller radera 
dem i enlighet med artikel 16.

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på artikel 8 i rambeslut 2008/977/RIF och innebär ett förbud 
mot att överföra felaktiga uppgifter.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
När personuppgifter får behandlas och 

för vilka ändamål
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1. Behandling av personuppgifter får 
endast ske i enlighet med följande 
principer.
2. De behöriga myndigheterna får inom 
ramen för sina uppgifter samla in 
personuppgifter för särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål. 
Berättigade ändamål för insamling av 
personuppgifter är framför allt
a) för att en behörig myndighet ska utföra 
en lagstadgad arbetsuppgift för de 
ändamål som anges i artikel 1.1,
b) för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den registeransvarige,
c) för att skydda den registrerades 
legitima intressen,
d) för att skydda en annan persons 
legitima intressen, såvida inte den 
registrerades legitima intresse av att 
personuppgifterna inte behandlas väger 
tyngre,
e) för att avvärja ett hot mot den allmänna
säkerheten.
3. Behandlingen av personuppgifterna 
måste vara rimlig i förhållande till det 
ändamål för vilket de samlades in. 
Ytterligare behandling för ett annat 
ändamål är tillåten under förutsättning 
att
a) ändamålet är lagenligt (punkt 2),
b) denna behandling är nödvändig för 
detta andra ändamål,
c) denna behandling inte är oförenlig med 
det ändamål för vilket uppgifterna 
samlades in.
4. För historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål får de överförda 
personuppgifterna behandlas vidare med 
avvikelse från punkt 3, under 
förutsättning att medlemsstaterna 
föreskriver lämpliga säkerhetsåtgärder, 
såsom avidentifiering av uppgifterna.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Specifika förhållanden avseende 

personuppgifter från andra medlemsstater
För personuppgifter som överförts eller 
gjorts tillgängliga av den behöriga 
myndigheten i en annan medlemsstat ska 
följande beaktas utöver de allmänna 
principerna:
1. Personuppgifter får endast överföras 
till en privat part om
a) den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat från vilken uppgifterna 
erhållits har samtyckt till överföring i 
enlighet med sin nationella lagstiftning,
b) inga legitima specifika intressen för 
den registrerade personen hindrar 
överföringen, och
c) överföringen i särskilda fall är absolut 
nödvändig för den behöriga myndighet 
som översänder uppgifterna till en privat 
part för att denna ska kunna
i) utföra en uppgift den lagenligt tilldelats,
ii) förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder,
iii) avvärja en omedelbar och allvarlig 
fara för den allmänna säkerheten, eller
iv) förhindra att enskilda personers 
rättigheter lider allvarlig skada.
Den behöriga myndighet som överför 
uppgifterna till en privat part ska 
underrätta denna om för vilka ändamål 
uppgifterna uteslutande får användas.
2. Personuppgifterna får, i enlighet med 
kraven i artikel 7.3, endast 
vidarebehandlas för följande ändamål, 
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utöver dem för vilka de överfördes eller 
gjordes tillgängliga:
a) För att förebygga, utreda, avslöja eller 
lagföra andra brott eller verkställa andra 
straffrättsliga påföljder än dem för vilka 
uppgifterna överfördes eller gjordes 
tillgängliga.
b) För andra rättsliga eller administrativa 
förfaranden med direkt anknytning till 
förebyggande, utredning, avslöjande eller 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder.
c) För att avvärja en omedelbar och 
allvarlig fara för den allmänna 
säkerheten.
d) För varje annat syfte endast med 
förhandsmedgivande från den 
översändande medlemsstaten eller med 
den registrerades samtycke som givits i 
överensstämmelse med nationell 
lagstiftning.
Artikel 7.4 påverkas inte.
3. Om det, enligt den överförande 
medlemsstatens nationella lagstiftning, 
under särskilda omständigheter gäller 
särskilda begränsningar i fråga om utbyte 
av uppgifter mellan behöriga myndigheter 
inom den medlemsstaten, ska den 
överförande myndigheten informera 
mottagaren om dessa begränsningar. 
Mottagaren ska se till att dessa 
begränsningar för behandlingen följs.

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på bestämmelserna i artikel 13 i rambeslut 2008/977/RIF om 
behandling av uppgifter som överförts från andra medlemsstater. Bestämmelserna ger ett 
särskilt skydd för dessa uppgifter. Artikel 7a ska samtidigt skydda den medlemsstat som 
uppgifterna kommer från och skapar därmed den tillit som krävs till att utbyte av uppgifter 
inom EU inte medför att uppgifterna behandlas godtyckligt i den mottagande medlemsstaten.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Fastställande av tidsfrister för radering 

och kontroll
För radering av personuppgifter eller en 
regelbunden kontroll av nödvändigheten 
av lagringen av uppgifterna ska lämpliga 
tidsfrister fastställas. Genom föreskrifter 
om förfarandena ska det garanteras att 
tidsfristerna efterlevs.

Motivering

Tillägget är ordagrant hämtat från artikel 5 i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, samt
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv.

Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 
eller medlemskap i fackförening samt 
uppgifter som rör hälsa och sexualliv får 
endast förekomma när

2. Punkt 1 ska inte gälla om
(a) behandlingen godkänns av lagstiftning 
med bestämmelser om lämpliga 
skyddsåtgärder, eller

a) behandlingen är absolut nödvändig och
godkänns av lagstiftning med 
bestämmelser om lämpliga skyddsåtgärder,
eller

(b) behandlingen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av grundläggande 
betydelse för den registrerade eller en 
annan person, eller

b) behandlingen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av grundläggande 
betydelse för den registrerade eller en 
annan person, eller

(c) behandlingen rör uppgifter som på ett c) behandlingen rör uppgifter som på ett 
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tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade.

tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade.

Motivering

Artikeln har omformulerats med utgångspunkt i artikel 6 i rambeslut 2008/977/RIF. Även om 
den rent systematiskt avviker från förbudsprincipen i kommissionens förslag till direktiv, 
kvarstår regeln att känsliga uppgifter endast får behandlas på strikta villkor. Med tanke på 
DNA-spårens stora betydelse har kommissionens förslag om ett grundläggande förbud mot 
behandling av genetiska uppgifter strukits.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att
åtgärder som har negativa rättsliga följder 
för den registrerade eller som väsentligt 
berör honom eller henne och som enbart 
grundas på en automatisk behandling av 
uppgifter som är avsedd att bedöma vissa 
personliga egenskaper hos den registrerade 
ska förbjudas om åtgärderna inte godkänns 
av lagstiftning som också innehåller 
bestämmelser till skydd för den 
registrerades berättigade intressen.

1. Åtgärder som har negativa rättsliga 
följder för den registrerade eller som 
väsentligt berör honom eller henne och 
som enbart grundas på en automatisk 
behandling av uppgifter som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
den registrerade ska vara tillåtna endast 
om åtgärderna godkänns av lagstiftning 
som också innehåller bestämmelser till 
skydd för den registrerades legitima 
intressen.

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på ordalydelsen i artikel 7 i rambeslut 2008/977/RIF. 
Profilering bör även i fortsättningen endast vara tillåtet på strikta villkor, även om 
förbudsprincipen frångås.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Automatisk behandling av 
personuppgifter som är avsedd att bedöma 
vissa personliga egenskaper hos den 

utgår
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registrerade ska inte grunda sig enbart på 
de särskilda kategorier av personuppgifter 
som anges i artikel 8.

Motivering

Punkt 2 skulle vara enkel att kringgå, vilket kan leda till synnerligen omfattande profilering.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska vidta alla rimliga 
åtgärder för att ha en klar och tydlig och 
lätt tillgänglig policy för behandlingen av 
personuppgifter och för utövandet av den 
registrerades rättigheter.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska vidta lämpliga och
rimliga åtgärder för att ha en klar och 
tydlig och lätt tillgänglig policy för 
behandlingen av personuppgifter och för 
utövandet av den registrerades rättigheter.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att all 
information och kommunikation som rör 
behandlingen av personuppgifter ska 
tillhandahållas av den registeransvarige till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av klart och tydligt språk.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att all 
information och kommunikation som rör 
behandlingen av personuppgifter ska 
tillhandahållas av den registeransvarige till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av ett så klart och tydligt språk
som möjligt.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den utgår
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registeransvarige ska informera den 
registrerade om uppföljningen av hans 
eller hennes begäran utan onödigt 
dröjsmål.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla personuppgifter som behandlas 
och all tillgänglig information om 
varifrån dessa uppgifter kommer.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Information om vilka personuppgifter 
som behandlas och all tillgänglig 
information om varifrån dessa uppgifter 
kommer.

utgår

Motivering

Detta avser den registrerades grundläggande tillgång till information och bör prioriteras.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som i enskilda fall, beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet,
helt eller delvis begränsar den registrerades 
rätt till tillgång, i den utsträckning och för 
den tidsperiod som en sådan partiell eller 
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samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens legitima intressen, i syfte att

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inte inverka menligt på förebyggande, 
upptäckt, utredning och lagföring av brott 
eller verkställighet av straffrättsliga 
påföljder,

(b) inte inverka menligt på avvärjande av 
hot, upptäckt, utredning och lagföring av 
brott eller verkställighet av straffrättsliga 
påföljder,

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) skydda andra personers fri- och 
rättigheter.

(e) skydda den registrerade eller andra 
personers fri- och rättigheter.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får i lag fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 1.

utgår

Motivering

Nekad tillgång måste alltid vara beroende av det enskilda fallet.
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att begära att 
tillsynsmyndigheten kontrollerar att 
behandlingen är tillåten, särskilt i de fall 
som anges i artikel 13.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade inom ramen för artiklarna 12 
och 13 ska ha rätt att begära att 
tillsynsmyndigheten kontrollerar att 
behandlingen är tillåten.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade om rätten att begära att 
tillsynsmyndigheten ska ingripa enligt 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige på den registrerades 
begäran ska underrätta den registrerade om 
rätten att begära att tillsynsmyndigheten 
ska ingripa enligt punkt 1.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva huruvida 
den registrerade får göra anspråk på 
denna rättighet direkt gentemot den 
registeransvarige eller via den behöriga 
tillsynsmyndigheten.

Motivering

Detta möjliggör ett system med indirekta begäranden om tillgång till information från den 
registrerade, med användning av ordalydelsen i rambeslutet från 2008.
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att erhålla rättelse 
av personuppgifter som rör vederbörande 
och som är felaktiga. Den registrerade ska 
ha rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 och punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva
huruvida den registrerade får göra 
anspråk på dessa rättigheter direkt 
gentemot den registeransvarige eller via 
den behöriga tillsynsmyndigheten.

2a. Om den registrerade gör anspråk på 
sina rättigheter direkt gentemot den 
registeransvarige och denne vägrar att 
rätta eller komplettera uppgifterna, ska
den registeransvarige underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

Motivering

Man bör överlåta åt medlemsstaterna att utforma detta.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas om behandlingen inte uppfyller 
kraven i de bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4 a–e, 7 och 8 i det här 
direktivet.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas om behandlingen inte uppfyller 
kraven i de bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4, 6, 7 och 8 i det här direktivet.

Motivering

Ändringsförslaget utökar tillämpningsområdet och stärker den enskildes rättigheter.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 och punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva 
huruvida den registrerade får göra 
anspråk på denna rättighet direkt 
gentemot den registeransvarige eller via 
den behöriga tillsynsmyndigheten.

2a. Om den registrerade gör anspråk på 
sina rättigheter direkt gentemot den 
registeransvarige och denne vägrar att 
rätta eller komplettera uppgifterna, ska 
den registeransvarige underrätta den 
registrerade skriftligen om vägran att 
medge rättelse, om skälen för vägran och 
om möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära 
rättsmedel.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka personuppgifterna 
om

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen 
av personuppgifterna om

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) den registrerade motsätter sig att de
raderas och i stället begär att deras 
användning begränsas.

(c) en radering skulle inkräkta på den 
registrerades legitima intressen eller om 
den registrerade motsätter sig att 
uppgifterna raderas och i stället begär att 
deras användning begränsas.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – leden ca–cc (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) det finns lagstadgade dokumentations-
eller lagringsskyldigheter som gör att 
uppgifterna inte får raderas, vilket i så 
fall innebär att uppgifterna ska behandlas 
i enlighet med de lagstadgade 
dokumentations- eller 
lagringsskyldigheterna,
cb) de endast lagras för ändamål som rör 
datasäkerhet eller dataskyddskontroll,
cc) raderingen kräver orimligt stora 
tekniska resurser, t.ex. på grund av en 
viss typ av lagring.
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Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppgifter som omfattas av 
begränsningar får användas endast för 
det ändamål som gjort att radering inte 
skett. De får även användas om de är 
oumbärliga som bevismaterial.

Motivering

Ändringsförslaget klargör vilka rättsliga följder en begränsning bör få.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att radera eller eventuell märkning 
av behandlingen, om skälen till vägran och 
om möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att radera eller eventuell
begränsning av behandlingen, om skälen 
till vägran och om möjligheterna att inge 
ett klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättslig prövning.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att de 
rättigheter till information, tillgång, 
rättelse, radering och begränsning av 
behandling som avses i artiklarna 11–16 
ska genomföras i enlighet med nationella 
bestämmelser om rättsliga förfaranden

Medlemsstaterna får föreskriva att den
information, tillgång, rättelse, radering och 
begränsning av behandling som avses i 
artiklarna 11–16 ska överensstämma med 
nationell processrätt, om 
personuppgifterna ingår i ett 
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om personuppgifterna ingår i ett 
domstolsbeslut eller ett rättsligt protokoll 
som behandlas i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

domstolsbeslut eller ett rättsligt protokoll i 
samband med meddelandet av ett 
domstolsbeslut.

Motivering

Artikeln bör utökas till alla rättsliga förfaranden och inte bara omfatta straffrättsliga 
förfaranden.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Artikel 18.3 bör strykas utan att ersättas, eftersom det annars riskerar att uppstå ett 
kontrollkaos. Det bör räcka med uppgiftsskyddsombud och tillsynsmyndigheter för att 
garantera uppgiftsskyddet. Ytterligare externa eller interna granskare behövs inte, utan leder 
snarare till förvirring.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder och 

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att
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förfaranden på ett sådant sätt att
behandlingen uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skyddet av 
den registrerades rättigheter.

a) de tekniska och organisatoriska
åtgärderna i artikel 27.1 genomförs,
b) behandlingen i övrigt uppfyller kraven i 
de bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställer skyddet av 
den registrerades rättigheter, och
c) den registrerade följer den 
registeransvariges instruktioner.

Motivering

Ändringsförslaget till denna artikel grundar sig på rambeslut 2008/977/RIF, då det inte finns 
någon anledning att avvika från detta. Delar av punkt 1 i kommissionens förslag har 
placerats i leden a och b i parlamentets ändringsförslag.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att en 
registerförares behandling av uppgifter ska 
regleras av en rättsligt bindande handling 
mellan registerföraren och den 
registeransvarige och att det i handlingen 
särskilt ska föreskrivas att registerföraren 
endast får handla på instruktioner från den 
registeransvarige, särskilt om överföringen 
av de personuppgifter som används är 
förbjuden.

2. En registerförares behandling av 
uppgifter ska regleras av en rättsakt eller 
ett skriftligt avtal, som föreskriver att 
registerföraren endast får handla på 
instruktioner från den registeransvarige.

Motivering

Ändringsförslaget till denna artikel grundar sig på rambeslut 2008/977/RIF, då det inte finns 
någon anledning att avvika från detta.
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Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 och punkterna 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
varje registeransvarig och registerförare 
ska bevara dokumentation om alla system 
och förfaranden för uppgiftsbehandling 
som ligger inom deras ansvarsområde.

1. Alla behöriga myndigheter ska bevara
detaljerad dokumentation om alla system 
och förfaranden för uppgiftsbehandling 
som ligger inom deras ansvarsområde.

1a. Varje överföring av personuppgifter 
ska registreras eller dokumenteras för att 
man ska kunna kontrollera om 
behandlingen av uppgifterna är lagenlig, 
för egenkontroll samt för att garantera 
lämplig integritet och säkerhet för 
uppgifterna.
1b. Denna registrering och 
dokumentation ska på begäran 
översändas till tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten får använda dessa 
uppgifter endast för att kontrollera att 
behandlingen av uppgifterna är lagenlig 
och för att garantera integritet och 
säkerhet för uppgifterna.

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på artikel 10 i rambeslut 2008/977/RIF. Genom detta 
ändringsförslag stryks skyldigheterna på nationell nivå och man hänvisar endast till 
gränsöverskridande överföringar, vilket upphäver ändamålet med detta direktiv och skapar 
ytterligare avstånd från förordningen och hela det så kallade harmoniserade paketet. Det 
ovanstående ändringsförslaget säkerställer åtminstone vissa bestämmelser på nationell nivå, 
även om ett återinförande av det ursprungliga skulle vara önskvärt för en harmonisering med 
förordningen.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

registeransvarige ska vidta tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att förhindra

a) utplåning genom oavsiktliga eller 
otillåtna handlingar,
b) förlust genom olyckshändelse,
c) ändringar utan tillstånd,
d) otillåten spridning av eller otillåten 
tillgång till uppgifter, särskilt om 
behandlingen innefattar överföring av 
uppgifter i ett nätverk eller om 
uppgifterna gjorts tillgängliga genom 
direkt automatisk åtkomst, samt
e) varje annat slags otillåten behandling 
av personuppgifter.
Dessa åtgärder måste säkerställa en 
lämplig säkerhetsnivå med tanke på de 
risker som behandlingen medför och 
karaktären hos de uppgifter som ska 
skyddas, med hänsyn till dagens 
tillgängliga teknik och kostnaden för att 
vidta åtgärderna.

Motivering

Ändringsförslaget utgår från artikel 22.1 i rambeslutet.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller automatisk 
uppgiftsbehandling ska varje medlemsstat
föreskriva att den registeransvarige eller
registerföraren, efter en bedömning av 

2. När det gäller automatisk 
uppgiftsbehandling ska varje medlemsstat
anta åtgärder som är lämpliga för att
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riskerna, ska vidta åtgärder i syfte att

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) se till att system fungerar, att 
funktionsfel rapporteras (driftsäkerhet) och 
att de lagrade personuppgifterna inte kan 
förvanskas genom funktionsfel i systemet 
(dataintegritet).

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När så är nödvändigt får kommissionen
anta genomförandeakter i syfte att 
precisera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt 
krypteringsstandarder.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 57.2.

3. När så är nödvändigt får
medlemsstaterna anta bestämmelser i syfte 
att precisera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt 
krypteringsstandarder.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige vid ett 
personuppgiftsbrott utan onödigt dröjsmål
efter att ha fått vetskap om det, ska anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. För de allvarligaste 
brotten ska medlemsstaterna föreskriva 



PE502.007v03-00 36/56 AD\933622SV.doc

SV

görs inom 24 timmar ska den 
registeransvarige på begäran lämna en 
utförlig motivering till 
tillsynsmyndigheten.

att den registeransvarige, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
ska anmäla brottet till 
tillsynsmyndigheten.

Motivering

En begäran om att de registeransvariga ska anmäla alla brott inte senare än 24 timmar efter 
att ha fått vetskap om dem, och även en begäran om en utförlig motivering, är alltför 
byråkratisk.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 56 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 
2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

utgår

Motivering

Kriterier och villkor för att fastställa att ett uppgiftsbrott har begåtts anges redan tillräckligt 
utförligt i punkt 1. Förslaget om befogenhet att anta delegerade akter skulle i vart fall beröra 
viktiga delar som inte kan delegeras, och de borde anges i den grundläggande rättsakten. 
Motsvarande ändring föreslås också i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Föregående samråd

Medlemsstaterna ska se till att de 
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behöriga nationella tillsynsmyndigheterna 
rådfrågas före behandling av 
personuppgifter när nya 
behandlingssystem inrättas om
a) särskilda uppgiftskategorier enligt 
artikel 8 behandlas, eller om
b) behandlingens typ, särskilt användning 
av ny teknik, nya mekanismer eller 
förfaranden, i övrigt innebär särskilda 
risker för registrerades grundläggande 
fri- och rättigheter och framför allt deras 
rätt till privatliv.

Motivering

Texten är hämtad från artikel 13 i rambeslut 2008/977/RIF. 

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppgiftsskyddsombudet får inte 
missgynnas på grund av utförandet av 
sina uppgifter. Ett uppgiftsskyddsombud 
får inte avsättas under sin mandatperiod 
eller under året efter dess slut, såvida det 
inte finns fakta som berättigar den 
registeransvarige att avsätta 
uppgiftsskyddsombudet av ett tillräckligt 
allvarligt skäl. 

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 33 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överföringen är nödvändig för att
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och

a) överföringen är nödvändig för att
avvärja hot, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och
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Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 33 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att den registeransvarige och 
registerföraren följer villkoren i detta 
kapitel.

b) att villkoren i detta kapitel är uppfyllda.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inget beslut enligt artikel 41 i 
förordning (EU) nr …./2012 föreligger ska 
kommissionen bedöma om skyddsnivån är 
adekvat, och då ta hänsyn till

2. Om inget beslut enligt artikel 41 i 
förordning (EU) nr …./2012 föreligger ska 
kommissionen bedöma om skyddsnivån är 
adekvat, och då ta hänsyn till alla 
generella omständigheter vid 
uppgiftsöverföring eller serier av 
uppgiftsöverföringar som kan bedömas 
fristående från konkreta överföringar. Vid 
bedömningen ska särskild hänsyn tas till

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
besluta att ett tredjeland, ett territorium
eller en behandlande sektor inom 
tredjelandet, eller en internationell 
organisation utgör en garant för en 
adekvat skyddsnivå i den mening som 
avses i punkt 2. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 

3. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 56 för att komplettera 
förteckningen i bilaga [x] över 
tredjeländer, territorier eller behandlande
sektorer i tredjeländer eller 
internationella organisationer som kan 
garantera en adekvat skyddsnivå i den 
mening som avses i punkt 2. Vid 
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granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2.

bedömningen av skyddsnivån måste 
kommissionen ta hänsyn till huruvida den 
relevanta lagstiftning, både den allmänna 
och den sektorsspecifika, som gäller i 
tredjelandet eller för den internationella 
organisationen garanterar faktiska och 
verkställbara rättigheter, inklusive 
tillgång till effektiv administrativ eller 
rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade vars 
personuppgifter överförs.

Motivering

De aktuella besluten är långtgående och har större räckvidd än vad som krävs för enhetliga 
genomförandevillkor, och dessa icke-obligatoriska delar måste därför vara föremål för 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Motsvarande ändring föreslås 
också i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. 

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den geografiska och sektorsmässiga 
tillämpningen ska regleras i 
genomförandeakten, där det också i 
förekommande fall ska anges vilken 
myndighet som är tillsynsmyndighet enligt 
punkt 2 b.

4. Enligt artikel 340 andra stycket i 
EUF-fördraget och EU-domstolens fasta 
rättspraxis ska unionen i enlighet med de 
allmänna principer som tillämpas i 
medlemsstaternas lagstiftning gottgöra all 
eventuell skada som orsakas av unionens 
institutioner när de utför sina uppgifter, 
inbegripet eventuell skada på grund av 
felaktig användning av personuppgifter 
till följd av ett felaktigt beslut i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

Motivering

Man bör uttryckligen redogöra för unionens utomobligatoriska ansvar i fall där felaktiga 
beslut fattas på grundval av villkoren i punkterna 2 och 3.
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
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 de registrerade vars 
personuppgifter överförs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 57.3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 57.3.

utgår

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
kommissionen fattar beslut enligt punkt 5 
får inga uppgifter överföras till 

utgår
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tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga; detta ska inte påverka överföringar 
enligt artiklarna 35.1 eller 36. 
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.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska övervaka 
tillämpningen av de genomförandeakter 
som avses i punkterna 3 och 5.

utgår

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Överföring med stöd av lämpliga 

skyddsåtgärder
1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 ska 
medlemsstaterna föreskriva att överföring 
av personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får äga rum om
a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument, or
b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring av 
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personuppgifter och dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger.
2. Beslutet om överföringar enligt punkt 1 
b måste göras av vederbörligen 
bemyndigad personal. De måste också 
dokumenteras, och dokumentationen ska 
på begäran göras tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Överföring med stöd av lämpliga 

skyddsåtgärder
1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 får överföring av 
personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation äga rum om
a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument,
b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla allmänna 
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter (artikel 34.2) och dragit 
slutsatsen att lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger, eller
c) överföringen av personuppgifterna 
skulle vara tillåten i ett specifikt fall 
(artikel 36) trots att kommissionen 
fastställt att adekvat skyddsnivå saknas. 

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 35b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35b
Överföring av personuppgifter från andra 

medlemsstater
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
behöriga myndigheter får överföra 
personuppgifter som överförts eller gjorts 
tillgängliga av de behöriga 
myndigheterna i en annan medlemsstat, 
inbegripet vidare överföring till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, endast om
a) mottagaren i tredjelandet eller det 
mottagande internationella organet har 
ansvar för förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
för verkställigheten av straffrättsliga 
påföljder,
b) den medlemsstat från vilken 
uppgifterna erhölls har gett sitt 
medgivande till överföringen i enlighet 
med sin nationella lagstiftning, och om
c) vid fall som omfattas av artiklarna 
34a.3 och 35 b och c, även den 
medlemsstat från vilken uppgifterna 
erhölls i enlighet med sin nationella 
lagstiftning bedömer att det finns 
adekvata garantier för skyddet av de 
överförda uppgifterna. 
2. Vidare överföring utan 
förhandsmedgivande enligt punkt 1 b ska 
tillåtas endast om överföringen av 
uppgifter är absolut nödvändig för att 
kunna avvärja en omedelbar och allvarlig 
fara för den allmänna säkerheten i en 
medlemsstat eller ett tredjeland eller för 
en medlemsstats väsentliga intressen och 
ett förhandsmedgivande inte kan erhållas 
i tid. Den myndighet som ansvarar för att 
bevilja medgivandet ska informeras utan 
dröjsmål.
3. Med avvikelse från punkt 1 c får 
personuppgifter överföras vidare om den 
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nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta på grund av
a) den registrerades starka och legitima 
intressen, eller
b) tvingande legitima intressen, främst 
viktiga allmänna intressen.
4. Överföring till andra mottagare än 
offentliga myndigheter får ske endast om 
villkoren i artiklarna 7a.1 och 7b.1 är 
uppfyllda.

Motivering

Artikel 35b motsvarar artikel 13 i rambeslutet och rör särskilda bestämmelser för behandling 
av uppgifter som överförts från andra medlemsstater. Den inför särskilda bestämmelser om 
behandling av uppgifter som överförts från andra medlemsstater. Bestämmelserna ger ett 
särskilt skydd för dessa uppgifter. Denna bestämmelse ska skydda den medlemsstat som 
uppgifterna kommer från och skapar därmed den tillförlitlighet som krävs för interna EU-
uppgifter på grundval av att de överförda uppgifterna inte behandlas ytterligare och 
godtyckligt i de mottagande medlemsstaterna.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Undantag

Genom undantag från artiklarna 34 och 
35 ska medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:
a) Överföringen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan person.
b) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen om lagstiftningen i den 
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medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta.
c) Överföringen av uppgifter är 
avgörande för att avvärja en omedelbar 
och allvarlig fara för den allmänna 
säkerheten i en medlemsstat eller ett 
tredjeland.
d) Överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.
e) Överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att fastslå, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk som 
hänför sig till förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställandet av en specifik straffrättslig 
påföljd.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Undantag vid uppgiftsöverföring med 

hänsyn till intressen i specifika enskilda 
fall

1. Om kommissionen i enlighet med 
artikel 34.5 bedömer att det saknas en 
adekvat skyddsnivå, får 
personuppgifterna inte överföras till det 
berörda tredjelandet eller till ett område 
eller en behandlande sektor i detta 
tredjeland eller till den berörda 
internationella organisationen, förutsatt 
att den registrerades legitima intresse av 
att uppgifterna inte överförs i det enskilda 
fallet väger tyngre än allmänna intressen 
i uppgiftsöverföringen.
2. Inom ramen för bedömningen av 
särskilda intressen enligt punkt 1 ska man 
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även ta hänsyn till om det finns en 
adekvat skyddsnivå i det specifika fallet. 
Vid bedömningen av om det finns en 
adekvat skyddsnivå i det specifika fallet 
ska hänsyn tas till alla omständigheter 
kring den föreslagna 
uppgiftsöverföringen, särskilt
a) vilken typ av uppgifter som ska 
överföras,
b) för vilket/vilka ändamål de ska 
överföras, och
c) hur lång tid behandlingen beräknas ta i 
tredjelandet.
3. Genom undantag från artiklarna 1 
och 35 får medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:
a) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades eller en annan 
persons avgörande och legitima intressen, 
i synnerhet avseende liv och hälsa.
b) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades legitima 
intressen om lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta.
c) Överföringen är i ett enskilt fall 
nödvändig för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.
d) Överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att fastslå, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk som 
hänför sig till förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av ett specifikt 
brott eller verkställandet av en specifik 
straffrättslig påföljd. 
4. Det kan i vissa fall även finnas en 
adekvat skyddsnivå om det berörda 
tredjelandet, ett område, en behandlande 
sektor eller ett internationellt eller 
överstatligt organ i detta tredjeland eller 
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den berörda internationella 
organisationen garanterar ett adekvat 
skydd för de överförda uppgifterna. 

Motivering

Omformuleringen av artikel 36 ger en logisk vidareutveckling av artiklarna 34 och 35. I strikt 
begränsade enskilda fall, när syftet är att skydda sådana värden som människors liv och 
hälsa, måste det vara möjligt att på ytterst stränga villkor överföra personuppgifter till 
tredjeländer, även om man gör bedömningen att tredjelandet saknar adekvat skydd för 
uppgifterna.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta mottagaren 
av personuppgifter om eventuella 
begränsningar av behandlingen av 
uppgifterna och vidta alla rimliga åtgärder 
för att säkerställa att dessa begränsningar 
följs.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta mottagaren 
av personuppgifter om eventuella 
begränsningar av behandlingen av 
uppgifterna och vidta alla rimliga åtgärder 
för att säkerställa att dessa begränsningar 
följs. I första meningen avses även de 
begränsningar av behandlingen som den 
registeransvarige måste ta hänsyn till 
enligt artikel 7a.3.

Motivering

När uppgifter överförs inom EU bör man absolut tillämpa nationella begränsningar av 
behandlingen, om uppgifterna sedan lämnas vidare till ett tredjeland. I annat fall skulle 
förtroendet för utbyte av uppgifter inom EU gå förlorat.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att vidareutveckla förbindelserna med 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv vidta lämpliga åtgärder 
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tredjeländer och internationella 
organisationer, och särskilt med deras 
tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 34.3.

för att vidareutveckla förbindelserna med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, och särskilt med deras 
tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 34.3.
I detta avseende ska kommissionen 
vederbörligen beakta medlemsstaternas 
befogenheter och de rättsliga eller 
faktiska åtgärder som vidtas vid utövandet 
av dessa befogenheter.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När mandattiden löper ut eller ledamoten 
avgår ska han eller hon fortsätta utföra sina 
uppdrag tills en ny ledamot tillsatts.

5. När mandattiden löper ut eller ledamoten 
avgår ska han eller hon på begäran
fortsätta utföra sina uppdrag tills en ny 
ledamot tillsatts.

Motivering

Särskilt om ledamoten har avsatts på grund av att hon eller han gjort sig skyldig till ett 
allvarligt fel kan det vara ohållbart att den avsatta ledamoten ovillkorligen ska fortsätta 
utföra sina uppdrag tills man har tillsatt en ersättare. En ledamot bör därför bara få fortsätta 
med sitt uppdrag på begäran.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska föreskriva att 
varje tillsynsmyndighet inom dess
territorium ska utöva de befogenheter som 
tilldelas den i enlighet med detta direktiv.

1. Varje medlemsstat ska föreskriva att 
varje tillsynsmyndighet inom 
medlemsstatens territorium ska utöva
åtminstone de befogenheter som tilldelas 
den i enlighet med detta direktiv.
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Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övervaka och garantera tillämpningen 
av de bestämmelser som antas till följd av 
detta direktiv och dess 
genomförandeåtgärder.

(a) Övervaka och garantera tillämpningen 
av åtminstone de bestämmelser som antas 
till följd av detta direktiv och dess 
genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta emot klagomål från registrerade
eller från sammanslutningar som 
representerar registrerade och handlar på 
deras uppdrag enligt artikel 50, där så är 
lämpligt undersöka sakfrågan och inom 
rimlig tid underrätta den registrerade eller 
sammanslutningen om hur behandlingen 
av klagomålet fortskrider och vilken 
slutsats som nås, i synnerhet om det krävs 
ytterligare undersökningar eller 
samordning med en annan 
tillsynsmyndighet.

(b) Ta emot klagomål från registrerade, där 
så är lämpligt undersöka sakfrågan och 
inom rimlig tid underrätta den registrerade 
om hur behandlingen av klagomålet 
fortskrider och vilken slutsats som nås, i 
synnerhet om det krävs ytterligare 
undersökningar eller samordning med en 
annan tillsynsmyndighet.

Motivering

Till följd av att man tar bort artikel 50 om organisationers och sammanslutningars rätt att 
lämna in klagomål.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utföra undersökningar på eget initiativ, 
på grundval av klagomål eller på begäran 

(e) Utföra undersökningar på grundval av 
klagomål eller på begäran av en annan 
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av en annan tillsynsmyndighet och, om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som lämnats in av en registrerad, 
underrätta den registrerade om resultatet 
inom rimlig tid.

tillsynsmyndighet och, om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som lämnats in av en registrerad, 
underrätta den registrerade om resultatet 
inom rimlig tid. Tillsynsmyndigheten får 
också genomföra sådana undersökningar 
på eget initiativ inom ramen för den 
nationella lagstiftningen. 

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 46 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) befogenhet att inleda rättsliga 
förfaranden när bestämmelser som har 
antagits till följd av detta direktiv har 
överträtts, eller att uppmärksamma de 
rättsliga myndigheterna på dessa 
överträdelser.

c) befogenhet att inleda rättsliga 
förfaranden när bestämmelser som har 
antagits till följd av detta direktiv har 
överträtts, eller att uppmärksamma de 
rättsliga myndigheterna på dessa 
överträdelser. Beslut av 
tillsynsmyndigheten vilka ger upphov till 
klagomål bör kunna överklagas till 
domstol.

Motivering

Beslut av tillsynsmyndigheten vilka ger upphov till klagomål bör kunna överklagas till 
domstol. Rätten till rättslig prövning är en självklarhet, och formuleringen är hämtad ur 
artikel 25.2 c i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ge kommissionen råd i alla frågor som 
gäller skydd av personuppgifter inom 
unionen, inklusive om eventuella förslag 
till ändring av detta direktiv.

(a) Ge EU-institutionerna råd i alla frågor 
som gäller skydd av personuppgifter inom 
unionen, inklusive om eventuella förslag 
till ändring av detta direktiv.
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Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet, ska medlemsstaterna 
föreskriva en rätt att begära rättsmedel för 
varje fysisk person som anser att hans 
eller hennes rättigheter enligt de 
bestämmelser som antas till följd av detta 
direktiv har åsidosatts som en följd av att 
personuppgifter har behandlats på ett sätt 
som inte är förenligt med dessa 
bestämmelser.

Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet, ska medlemsstaterna 
föreskriva en rätt att begära rättsmedel om 
en fysisk persons rättigheter enligt de 
bestämmelser som antas till följd av detta 
direktiv har åsidosatts som en följd av att 
personuppgifter har behandlats på ett sätt 
som inte är förenligt med dessa 
bestämmelser.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att var 
och en som lidit skada till följd av en 
otillåten behandling av personuppgifter 
eller av någon annan åtgärd som är 
oförenlig med de nationella bestämmelser 
som antagits till följd av detta direktiv har 
rätt till ersättning av den registeransvarige 
för denna skada.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att var 
och en som lidit skada till följd av en 
otillåten behandling av personuppgifter 
eller av någon annan åtgärd som är 
oförenlig med de nationella bestämmelser 
som antagits till följd av detta direktiv har 
rätt till ersättning av den registeransvarige 
för denna skada i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat överfört personuppgifter kan 
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mottagaren inte åberopa det faktum att de 
överförda uppgifterna varit felaktiga för 
att undgå det ansvar som denne i enlighet 
med den nationella lagstiftningen har 
gentemot den skadelidande. Om 
mottagaren utbetalar skadestånd för en 
skada som vållats av att felaktigt 
överförda uppgifter kommit till 
användning ska den överförande 
behöriga myndigheten ersätta mottagaren 
med det skadestånd som utbetalats, med 
beaktande av eventuella felaktigheter som 
kan ha begåtts av mottagaren.

Motivering

Jämför artikel 19.1 och 19.2 i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelser som har 
utfärdats med tillämpning av detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Medlemsstaterna ska anta lämpliga 
åtgärder för att se till att bestämmelserna i 
detta direktiv tillämpas fullt ut, och de ska 
särskilt föreskriva påföljder för 
överträdelser av bestämmelser som har 
utfärdats med tillämpning av detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Motivering

Jämför artikel 24 i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 28.5 ska ges till kommissionen 
under en obegränsad tid från och med det 
datum då detta direktiv träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 34.3 ska ges till kommissionen 
under en obegränsad tid från och med det 
datum då detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Ändringsförslag till följd av att delegeringen stryks i artikel 28.5 och att genomförandeakter 
ändras till delegerade akter i artikel 34.3.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 28.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 34.3 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Motivering

Ändringsförslag till följd av att delegeringen stryks i artikel 28.5 och att genomförandeakter 
ändras till delegerade akter i artikel 34.3.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 28.5 ska träda i kraft endast om 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 34.3 ska träda i kraft endast om 
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varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

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

Motivering

Ändringsförslag till följd av att delegeringen stryks i artikel 28.5 och att genomförandeakter 
ändras till delegerade akter i artikel 34.3.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Motivering

Ändringsförslag till följd av ändringarna i artikel 34.5.

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationella avtal som ingåtts av 
medlemsstaterna innan detta direktiv 
trädde i kraft ska där så krävs ändras behov
inom fem år efter det att direktivet trätt i 
kraft.

1. Internationella avtal som ingåtts av 
medlemsstaterna innan detta direktiv 
trädde i kraft ska där så krävs ändras inom
tio år efter det att direktivet trätt i kraft, 
såvida de inte är föremål för särskild 
kontroll.
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2. Bestämmelserna i artikel 36 ska, utan 
att det påverkar punkt 1, tillämpas även 
för de internationella avtal som ingåtts 
innan direktivet trädde i kraft, om man 
gör bedömningen att det saknas adekvat 
uppgiftsskydd i tredjelandet i fråga.

Motivering

En femårig tidsfrist för anpassning är för kort, eftersom det finns så många och komplexa 
internationella avtal. Innehållet i bestämmelserna i artikel 36 kan inte gälla enbart mellan 
medlemsstaterna utan måste tillämpas på samma sätt även för befintliga internationella avtal.

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga [x] (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga [x]
Förteckning över tredjeländer, territorier 
eller behandlande sektorer i tredjeländer 
eller internationella organisationer som 
kan garantera en adekvat skyddsnivå i 

den mening som avses i artikel 34.2

Motivering

Ändringsförslag till följd av ändringarna i artikel 34.
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