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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning bevarar principerna från direktiv 95/46/EG och förstärker 
medborgarnas rättigheter på området för skydd av personuppgifter. Föredraganden ser positivt 
på kommissionens arbete och vill lämna nedanstående kommentarer.

Trots den motvillighet som uttryckts av vissa parter vill föredraganden bevara en bred 
definition av personuppgifter och principen om uttryckligt samtycke som grund för 
behandlingens laglighet. Detta är två nödvändiga villkor för att effektivt skydda denna 
grundläggande rättighet och inge förtroende bland allmänheten, särskilt i den digitala världen.

Vidare föreslår föredraganden att skyddet för barns personuppgifter ska stärkas genom att 
tillämpningsområdet för artikel 8 utökas, så att det omfattar alla varor och tjänster och inte 
enbart informationssamhällets tjänster.

Dessutom föreslår föredraganden att artikel 18, som inför rätten till uppgiftsportabilitet, ska 
utgå. Denna nya rättighet i förslaget till direktiv tillför inget mervärde för medborgarna 
jämfört med rätten till tillgång enligt artikel 15 i förslaget till förordning, som ger den 
registrerade rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Föredraganden vill på ett uttryckligt sätt införa en allmän princip om den registeransvariges 
ansvar. I förslaget till förordning skärps nämligen den registeransvariges skyldigheter i syfte 
att göra det möjligt för den registrerade att effektivt utöva sina rättigheter. Man bör dock gå 
ännu längre och klart och tydligt slå fast denna allmänna ansvarsprincip.

Det är även lämpligt att stärka rätten att bli bortglömd. Artikel 17.2 medför en skyldighet för 
den registeransvarige att använda alla rimliga medel när det gäller personuppgifter som 
behandlas av tredje parter. Föredraganden föreslår att det ska införas en skyldighet för den 
registeransvarige att upplysa den registrerade om vilka åtgärder som dessa tredje parter 
vidtagit till följd av den registrerades begäran.

Bestämmelserna om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella 
organisationer har utvecklats och preciserats på ett betydande sätt. Föredraganden föreslår att 
det system för ömsesidigt erkännande av bindande företagsregler som redan inrättats av 
artikel 29-gruppen ska införas. Den behöriga myndigheten bör vara den som finns där den 
registeransvarige eller registerföraren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

När det gäller tillsynsmyndigheternas behörighet välkomnar föredraganden antagandet av 
principen om en enda kontaktpunkt, som förenklar arbetet för ekonomiska aktörer som är 
etablerade i flera medlemsstater. Man får dock inte glömma att medborgarna som regel 
vänder sig till myndigheten i sin egen medlemsstat och förväntar sig att den ska försvara deras 
rättigheter. Tillämpningen av principen om en enda kontaktpunkt får inte leda till att de andra 
tillsynsmyndigheterna reduceras till simpla ”brevlådor”. Det bör klargöras att den ledande 
myndigheten är skyldig att samarbeta med andra tillsynsmyndigheter som berörs och med 
kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i kapitel 7 i förordningen.

När det gäller administrativa påföljder är föredraganden nöjd med de betydande bötesbelopp 
som föreslås för förordningen. Tillsynsmyndigheterna måste dock ha stort handlingsutrymme 
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när de utdömer böter. Det påminns om att artikel 8.3 i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna säkerställer principen om tillsynsmyndigheternas oberoende. Mekanismen för 
enhetlighet kan bidra till en harmoniserad politik inom EU vad gäller böter.

Slutligen innehåller förslaget till förordning en stor mängd delegerade akter och 
genomförandeakter. Vissa av dessa akter är nödvändiga då de lägger till icke väsentliga delar 
till förordningen, medan andra enligt vad föredraganden föreslår rätt och slätt bör strykas.
Denna fråga kan undersökas separat av utskottet för rättsliga frågor. Enligt artikel 37.1 
i parlamentets arbetsordning är ju utskottet för rättsliga frågor behörigt att kontrollera den 
rättsliga grunden för förslag till lagstiftningsakter och kan antingen på eget initiativ eller på 
begäran av det utskott som är ansvarigt för ärendet ta ställning till användningen av 
delegerade akter och genomförandeakter.

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 förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör inte vara 
tillämplig på fysiska personers behandling 
av personuppgifter, som är helt personliga 
eller privata, t.ex. korrespondens och 
adressförteckningar, och som helt saknar 
vinstintresse och därmed också koppling 
till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.
Undantaget bör heller inte vara tillämpligt 
på registeransvariga eller registerförare 
som tillhandahåller utrustning för 
behandling av personuppgifter får sådana 
personliga eller privata verksamheter.

(15) Denna förordning bör inte vara 
tillämplig på fysiska personers behandling 
av personuppgifter som är helt personliga 
eller privata, t.ex. korrespondens och 
adressförteckningar, och som helt saknar 
vinstintresse och därmed också koppling 
till yrkes- eller affärsmässig verksamhet, 
och där behandlingen inte medför att 
uppgifterna görs tillgängliga för ett 
obestämt antal personer. Undantaget bör 
heller inte vara tillämpligt på 
registeransvariga eller registerförare som 
tillhandahåller utrustning för behandling av 
personuppgifter får sådana personliga eller 
privata verksamheter.

Or. fr

Motivering

Tillämpningsområdet för detta undantag bör förtydligas, framför allt på grund av de sociala 
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nätverkens snabba tillväxt, i vilka uppgifter kan delas med hundratals personer.
EU-domstolen har (i mål C-101/01 och C-73/07) fastställt tillgänglighet för ett obestämt antal 
personer som ett kriterium för tillämpningen av detta undantag. Europeiska 
datatillsynsmannen är av samma åsikt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor.
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av servrarna 
kan användas för att skapa profiler för 
enskilda personer och identifiera dem.
Således bör man från fall till fall och med 
beaktande av den tekniska utvecklingen 
pröva om identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter i sig
nödvändigtvis måste betraktas som 
personuppgifter.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av det ökande utbudet av nya tjänster via nätet och den ständiga 
teknikutvecklingen måste en hög skyddsnivå för medborgarnas personuppgifter garanteras.
Det verkar alltså nödvändigt att pröva från fall till fall.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Samtycke bör lämnas uttryckligen 
med lämplig metod som möjliggör en 

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

därför inte avgörande kriterier för ett 
huvudsakligt verksamhetsställe.
Registeransvarigas huvudsakliga 
verksamhetsställe bör vara den ort i 
unionen där policyn för 
personuppgiftsskyddet bestäms, med 
beaktande av den registeransvariges 
dominerande inflytande gentemot övriga 
företag, särskilt i en företagskoncern, över 
genomförandet av regler om 
personuppgiftsskydd eller relevanta regler 
för uppgiftsskydd. Registerförares 
huvudsakliga verksamhetsställe bör vara 
den ort i unionen där de har sin centrala 
förvaltning.

Or. fr

Motivering

Såväl nationella tillsynsmyndigheter som Europeiska datatillsynsmannen kräver mer 
precisering av definitionen av det huvudsakliga verksamhetsstället, särskilt när det gäller 
företagskoncerner som har verksamhet i flera medlemsstater. Detta begrepp är väsentligt för 
att avgöra vilken myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Motivering

Föredraganden föreslår att lydelsen från direktiv 95/46/EG behålls. Förordningen rör inte 
bara den digitala världen utan också verksamhet utanför internet. För att finansiera sin 
verksamhet behöver vissa sektorer, som tidningsutgivarna, använda externa källor för att 
kontakta potentiella nya prenumeranter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är inte alltid möjligt att närmare ange exakt hur länge personuppgifterna kommer att 
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lagras, särskilt när de lagras för olika syften.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är inte alltid möjligt att närmare ange exakt hur länge personuppgifterna kommer att 
lagras, särskilt när de lagras för olika syften.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

De registrerade har rätt till tillgång enligt artikel 15 i förslaget till förordning. Rätten till 
tillgång ger varje registrerad person rätt att erhålla information om de personuppgifter som 
behandlas. Artikel 18, som ger de registrerade rätt att erhålla en kopia av uppgifter om dem 
själva, tillför inget mervärde för skyddet av medborgarnas personuppgifter och skapar 
förvirring kring den exakta omfattningen av rätten till tillgång, som är en central rättighet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Registeransvariga bör åläggas ett 
heltäckande ansvar för all behandling av 
personuppgifter som de utför eller som 
utförs på deras vägnar. Registeransvariga 
bör särskilt säkerställa och vara skyldiga 

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

att visa att varje behandling är förenlig med 
denna förordning.

Or. fr

Motivering

För att stärka skyddet av personuppgifter bör det klart och tydligt införas en allmän princip 
om registeransvarigas ansvar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(62) Skyddet av de registrerades rättigheter 
och friheter samt de registeransvarigas och 
registerförarna ansvar, också i förhållande 
till tillsynsmyndigheternas övervakning 
och åtgärder, kräver ett tydligt fastställande 
av vem som bär ansvaret enligt denna 
förordning, bl.a. när registeransvariga 
bestämmer ändamål, villkor och medel för 
en behandling gemensamt tillsammans 
med andra registeransvariga eller när en 
behandling utförs på en registeransvarigs 
vägnar. I fall av solidariskt ansvar kan 
den registerförare som har gett ersättning 
för en skada som en registrerad har lidit 
väcka talan mot den registeransvarige för 
att kräva återbetalning, om 
registerföraren har handlat i enlighet med 
den rättsligt bindande handlingen mellan 
sig själv och den registeransvarige.

Or. fr

Motivering

Registerföraren definieras som den part som handlar för den registeransvariges räkning.
Följaktligen bör den registeransvarige, och inte registerföraren, bära ansvaret för 
personuppgiftsbrott om registerföraren omsorgsfullt har följt sina anvisningar, utan att detta 
påverkar den registrerades rätt till ersättning.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs bör de registeransvariga eller 
registerförarna bevara dokumentation om 
alla system och förfaranden för
behandling som utförs under deras 
ansvar. Alla registeransvariga och 
registerförare bör vara skyldiga att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten och på 
dennas begäran göra dokumenteringen 
tillgänglig så att den kan tjäna som grund 
för övervakningen av behandlingen.

Or. fr

Motivering

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Motivering

Vid personuppgiftsbrott måste den registeransvarige i första hand koncentrera sig på att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att få brottet att upphöra. En skyldighet att anmäla brottet till 
tillsynsmyndigheten inom 24 timmar, tillsammans med påföljder om detta inte följs, riskerar 
att få motsatt verkan. Dessutom bör anmälan, i enlighet med artikel 29-gruppens yttrande av 
den 23 mars 2012, inte krävas för mindre allvarliga brott, så att tillsynsmyndigheterna inte 
överbelastas.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82) Kommissionen kan likaså konstatera 
att ett tredjeland, ett visst territorium eller 
en viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation inte 
garanterar adekvat skyddsnivå. Överföring 
av personuppgifter till detta tredjeland bör 
då förbjudas. I så fall bör det finnas 
möjlighet till samråd mellan 
kommissionen och dessa tredjeländer 
eller internationella organisationer.

(82) Kommissionen kan likaså konstatera 
att ett tredjeland, ett visst territorium eller 
en viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation inte 
garanterar adekvat skyddsnivå. Överföring 
av personuppgifter till detta tredjeland bör 
då tillåtas under förutsättning att lämpliga 
skyddsåtgärder har införts eller till följd 
av undantag som fastställs i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Föredraganden följer datatillsynsmannens rekommendation enligt yttrandet av den 
7 mars 2012 (punkt 220).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 85a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85a) En företagskoncern som avser att 
lämna in bindande företagsregler för 
godkännande kan föreslå en 
tillsynsmyndighet som ledande myndighet.
Den ledande myndigheten bör vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 
den registeransvariges eller 
registerförarens huvudsakliga 
verksamhetsställe är beläget.

Or. fr

Motivering

Artikel 29-gruppen har infört ett system för ömsesidigt erkännande av bindande 
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företagsregler (WP 107 av den 14 april 2005). Detta system bör införlivas i förordningen.
Kriteriet för val av behörig myndighet bör vara det huvudsakliga verksamhetsstället, som 
anges i artikel 51.2 i förordningen.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(115) I situationer då en behörig 
tillsynsmyndighet belägen i en annan 
medlemsstat underlåter att agera eller har 
vidtagit otillräckliga åtgärder i samband 
med klagomål kan de registrerade 
anmoda tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där de har hemvist att väcka 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten. Den anmodade 
tillsynsmyndigheten kan fatta beslut om 
huruvida denna begäran bör hörsammas 
eller ej. Beslutet bör kunna bli föremål för 
domstolsprövning.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna möjlighet tillför inget mervärde för medborgarna och riskerar att äventyra samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna inom ramen för mekanismen för enhetlighet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

registrerade eller om det föreligger ett fall 
av force majeure. I fall av solidariskt 
ansvar kan den registerförare som har 
gett ersättning för en skada som en 
registrerad har lidit väcka talan mot den 
registeransvarige för att kräva 
återbetalning, om registerföraren har 
handlat i enlighet med den rättsligt 
bindande handlingen mellan honom och 
den registeransvarige.

Or. fr

Motivering

I förordningen införs en allmän princip om registeransvarigas ansvar (artiklarna 5f och 22), 
som bör nämnas uttryckligen. Registerföraren definieras som den part som handlar för den 
registeransvariges räkning. En registerförare som inte följer sina anvisningar bär enligt 
artikel 26.4 ansvaret för behandlingen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ansvar, registerförare, kriterier och krav 
vad gäller dokumentering, kriterier och 
krav vad gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar den 
registrerade negativt, kriterier och villkor 
vad gäller behandling som kräver en 
konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet,
kriterier och krav när man avgör om 
höggradiga särskilda risker föreligger som 
kräver förhandssamråd,
uppgiftsskyddsombudets utnämning och 
arbetsuppgifter, uppförandekodexar,
kriterier och krav vad gäller 
certifieringsmekanismer, kriterier och krav 
vad gäller överföringar som sker på 
grundval av bindande företagsregler, 
överföringsundantag, behandling för hälso-
och sjukvårdsändamål, behandling vid 
anställningar och behandling för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 131

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(131) Mot bakgrund av att nedanstående 
rättsakter har allmän räckvidd bör 
granskningsförfarandet användas vid 
antagande av följande: specificerande 
standardformulär för barns samtycke,
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter,
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentation,
särskilda krav på säkerhet vid behandling,
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade,
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd,
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd som 
lämnas av ett tredjeland eller ett 
territorium eller av en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en 
internationell organisation, utlämnande 
som inte har stöd i unionslagstiftningen,
ömsesidigt bistånd, gemensamma insatser
och beslut enligt mekanismen för 
enhetlighet.

(131) Mot bakgrund av att nedanstående 
rättsakter har allmän räckvidd bör 
granskningsförfarandet användas vid 
antagande av följande: specificerande 
standardformulär för barns samtycke,
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter,
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, 
standardformulär avseende den 
registeransvariges ansvar för 
dokumentation, särskilda krav på säkerhet 
vid behandling, standardformat och 
förfaranden för anmälan av 
personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade,
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd,
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, utlämnande som inte har stöd i 
unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd,
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet.
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Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) som en fysisk person utför utan 
vinstintresse som ett led i verksamhet av 
rent privat natur eller som har samband 
med hans eller hennes hushåll, och där 
personuppgifterna inte görs tillgängliga 
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för ett obestämt antal personer,

Or. fr

Motivering

Tillämpningsområdet för detta undantag bör förtydligas, framför allt på grund av de sociala 
nätverkens snabba tillväxt, i vilka uppgifter kan delas med hundratals personer.
EU-domstolen har (i mål C-101/01 och C-73/07) fastställt tillgänglighet för ett obestämt antal 
personer som ett kriterium för tillämpningen av detta undantag. Europeiska 
datatillsynsmannen är av samma åsikt.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) uppgifter som gjorts tillräckligt 
anonyma: uppgifter i vilka information 
om personer eller sakförhållanden inte 
längre – eller endast med orimlig 
tidsåtgång och till priset av 
oproportionerligt stora ekonomiska och 
mänskliga resurser – kan kopplas till en 
identifierad eller identifierbar enskild 
person.

Or. fr

Motivering

I skäl 23 i förslaget till förordning anges att skyddsprinciperna inte gäller för uppgifter som 
gjorts anonyma på ett sådant sätt att den registrerade inte längre är identifierbar.
Föredraganden föreslår att detta definieras genom en term som ger större tydlighet angående 
rättsläget. Definitionen är hämtad från artikel 3.6 i den tyska förbundslagen av den 
23 maj 2001 om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

det gäller den registeransvarige, den plats i 
unionen där policyn för skydd av 
personuppgifter bestäms, med beaktande 
av den registeransvariges dominerande 
inflytande gentemot övriga företag –
särskilt i företagskoncerner – över 
genomförandet av regler om 
personuppgiftsskydd eller relevanta regler 
för uppgiftsskydd; om inga beslut om 
syftena, villkoren och metoderna för 
behandlingen av personuppgifter fattas i 
unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs vid en 
registeransvarigs verksamhetsställe i 
unionen äger rum. När det gäller 
registerföraren avses med huvudsakligt 
verksamhetsställe den plats i unionen där 
vederbörande har sin centrala förvaltning.

Or. fr

Motivering

Såväl nationella tillsynsmyndigheter som Europeiska datatillsynsmannen kräver mer 
precisering av definitionen av det huvudsakliga verksamhetsstället, särskilt när det gäller 
företagskoncerner som har verksamhet i flera medlemsstater. Detta begrepp är väsentligt för 
att avgöra vilken myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Föredraganden föreslår att lydelsen från direktiv 95/46/EG behålls. Förordningen rör inte 
bara den digitala världen utan också verksamhet utanför internet. För att finansiera sin 
verksamhet behöver vissa sektorer, som tidningsutgivarna, använda externa källor för att
kontakta potentiella nya prenumeranter.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Förslaget till förordning innehåller omotiverat många delegerade akter. Det finns redan 
rättspraxis på området, och frågan om samtycke till behandling av barns personuppgifter 
regleras i artikel 8.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den lagstiftning som ska tillämpas för 
att avgöra villkoren för hur en person som 
saknar rättslig handlingsförmåga ger 
eller godkänner samtycke ska vara 
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lagstiftningen i den medlemsstat där 
denna person är bosatt.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

För att säkerställa en hög skyddsnivå för barns personuppgifter bör tillämpningsområdet för 
artikel 8 utökas, så att det inte är begränsat till enbart informationssamhällets tjänster.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

riktad till barn.

Or. fr

Motivering

Information och kommunikation som rör behandlingen av personuppgifter måste vara klar 
och begriplig. Uttrycket ”anpassat till den registrerade” riskerar att skapa osäkerhet i 
rättsligt hänseende. Det verkar rimligt med en särskild skyldighet i fråga om barn, som utgör 
en kategori för sig.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse bör inte preciseras närmare med hjälp av delegerade akter.
Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter är bättre lämpade att åtgärda eventuella problem.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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medelstora företag.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter är bättre lämpade att åtgärda eventuella problem.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Kriterierna som används för att avgöra 
hur länge personuppgifterna ska lagras för 
varje enskilt syfte.

Or. fr

Motivering

Det är inte alltid möjligt att närmare ange exakt hur länge personuppgifterna kommer att 
lagras, särskilt när de lagras för olika syften.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller en 
internationell organisation och nivån på 
det skydd som detta tredjeland eller denna 
internationella organisation kan erbjuda 
med hänvisning till ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå.

g) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller en 
internationell organisation och huruvida 
kommissionen fattat ett beslut om adekvat 
skyddsnivå eller inte.

Or. fr
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Motivering

En upplysning om huruvida kommissionen fattat ett beslut eller inte räcker för att informera
den registrerade och klargör den registeransvariges skyldighet.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Man bör förtydliga räckvidden för denna bestämmelse och ange att registeransvariga kan 
garantera en högre nivå i fråga om öppenhet och insyn.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, om den registrerade inte begär något 
annat. Den registeransvarige ska vidta alla 
rimliga åtgärder för att kontrollera 
identiteten på en registrerad person som 
begär tillgång till personuppgifterna.

Or. fr
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Motivering

Framför allt när begäran görs i elektronisk form får rätten till tillgång inte missbrukas. Den 
registeransvarige bör därför kontrollera identiteten på en person som begär tillgång till 
uppgifterna, och bör kunna bevisa att vederbörlig omsorg har utövats.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige enligt punkt 1 
ska upplysa den registrerade om vilka 
åtgärder som tredje parter enligt punkt 2 
vidtagit till följd av den registrerades 
begäran.

Or. fr

Motivering

Den registrerades rättigheter behöver stärkas. Artikel 17.2 medför en skyldighet för den 
registeransvarige att använda alla rimliga medel. Denna skyldighet bör som ett minimum 
kombineras med en förpliktelse att upplysa om vilka åtgärder som tredje parter som 
behandlar de berörda personuppgifterna vidtagit till följd av begäran.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet

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

Or. fr

Motivering

De registrerade har rätt till tillgång enligt artikel 15 i förslaget till förordning. Rätten till 
tillgång ger varje registrerad person rätt att erhålla information om de personuppgifter som 
behandlas. Artikel 18, som ger de registrerade rätt att erhålla en kopia av uppgifter om dem 
själva, tillför inget mervärde för skyddet av medborgarnas personuppgifter och skapar 
förvirring kring den exakta omfattningen av rätten till tillgång, som är en central rättighet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

För att säkerställa en högre skyddsnivå bör lagstiftningen i fall av begränsningar omfatta 
även syftena med behandlingen av personuppgifterna.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registeransvariges ansvar Allmän princip om den registeransvariges 
ansvar

Or. fr

Motivering

Ansvarsprincipen, som outtalat införs i kapitel 4 i förslaget till förordning, måste nämnas 
uttryckligen för att en högre skyddsnivå ska kunna säkerställas.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

Uppgiftsskydd som standard är en ny princip som införs i förslaget till förordning.
Räckvidden för denna princip är oklar. Den bör därför i högre grad tillnärmas de allmänna 
principerna för uppgiftsskydd i artikel 5, för att inte skapa ett oklart rättsläge och för att en 
högre skyddsnivå ska kunna säkerställas.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Denna förordning ska tillämpas på alla sektorer, såväl på som utanför internet. Det är inte 
lämpligt att kommissionen antar delegerade akter på området för inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, eftersom sådana akter riskerar att hindra den tekniska 
innovationen. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och Europeiska dataskyddsstyrelsen är 
bättre lämpade att åtgärda eventuella problem.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Motivering

Denna förordning ska tillämpas på alla sektorer, såväl på som utanför internet. Det är inte 
lämpligt att kommissionen fastställer tekniska standarder, eftersom dessa riskerar att hindra 
den tekniska innovationen. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen är bättre lämpade att åtgärda eventuella problem.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje registeransvarig och registerförare 
samt den registeransvariges eventuella 
företrädare ska bevara dokumentation om 
alla system och förfaranden för 
behandling under dess ansvar.

Or. fr

Motivering

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. Dokumentationen ska innehålla följande 
uppgifter:

Or. fr
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Motivering

För att garantera rättssäkerheten bör förteckningen över de uppgifter som ingår i 
dokumentationen vara uttömmande.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Förordningen har två syften: säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter och minska 
den administrativa börda som reglerna för uppgiftsskydd innebär. Den skyldighet som införs 
för den registeransvarige och registerföraren genom artikel 28.2 h är tillräcklig för att detta 
dubbla mål ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Förordningen har två syften: säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter och minska 
den administrativa börda som reglerna för uppgiftsskydd medför. Den skyldighet som införs 
för den registeransvarige och registerföraren genom artikel 28.2 h är tillräcklig för att detta 
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dubbla mål ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Förordningen har två syften: säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter och minska 
den administrativa börda som reglerna för uppgiftsskydd medför. Den skyldighet som införs 
för den registeransvarige och registerföraren genom artikel 28.2 h är tillräcklig för att detta 
dubbla mål ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet 
fastställandet av vad som utgör dagens 
tillgängliga teknik, för specifika sektorer 
och i specifika situationer vid 
behandlingen av personuppgifter, med 
särskild hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen i fråga om 
lösningar för inbyggt integritetsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, om inte 
punkt 4 är tillämplig.

utgår

Or. fr
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Motivering

Förslaget till förordning innehåller omotiverat många delegerade akter. Att kommissionen 
antar tekniska åtgärder på området för säkerhet i samband med behandlingen av uppgifter 
riskerar att skada den tekniska innovationen. Dessutom anges i punkt 4 i samma artikel att 
genomförandeakter får antas för att specificera kraven i punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Vid ett personuppgiftsbrott som 
väsentligt påverkar den registrerade ska 
den registeransvarige anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten utan oskäligt 
dröjsmål efter att ha fått vetskap om det.

Or. fr

Motivering

Vid personuppgiftsbrott måste den registeransvarige i första hand koncentrera sig på att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att få brottet att upphöra. En skyldighet att anmäla brottet till 
tillsynsmyndigheten inom 24 timmar, tillsammans med påföljder om detta inte följs, riskerar 
att få motsatt verkan. Dessutom bör anmälan, i enlighet med artikel 29-gruppens yttrande av 
den 23 mars 2012, inte krävas för mindre allvarliga brott, så att tillsynsmyndigheterna inte 
överbelastas.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet följande typer av behandling 
medför sådana särskilda risker som avses i 
punkt 1:

2. Följande typer av behandling medför 
sådana särskilda risker som avses i punkt 1:
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Or. fr

Motivering

Förteckningen i artikel 33.2 över typer av behandling som måste föregås av en 
konsekvensbedömning är allmänt hållen. Med hänsyn till proportionalitetsprincipen och för 
att säkerställa rättssäkerhet bör den vara uttömmande.

Ändringsförslag 50

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. fr

Motivering

Det förefaller orimligt att införa en allmän skyldighet för registeransvariga att genomföra 
samråd med registrerade oavsett vilken sektor det rör sig om och före varje behandling av 
uppgifter.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förhandstillstånd och förhandssamråd Föregående samråd

Or. fr

Motivering

Artikel 34.1 bör flyttas till kapitel 5, som handlar om överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell organisation. Rubriken till artikeln bör ändras i konsekvens 
med detta.
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Ändringsförslag 52

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 
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.

utgår

Or. fr

Motivering

Se artikel 34.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40a
Förhandstillstånd

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 
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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. fr

Motivering

Se artikel 34.

Ändringsförslag 54

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 i 
enlighet med 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.

Or. fr

Motivering

Kommissionens beslut bör inte antas enbart i enlighet med granskningsförfarandet. Dessutom 
måste Europeiska dataskyddsstyrelsen rådfrågas i detta sammanhang.
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Ändringsförslag 55

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, eller 
om den har konstaterat att ett tredjeland, 
ett visst territorium eller en viss 
behandlande sektor i ett tredjeland eller 
en internationell organisation inte kan 
erbjuda en adekvat skyddsnivå, 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. fr

Motivering

Föredraganden följer datatillsynsmannens rekommendation enligt yttrandet av den 
7 mars 2012 (punkt 220).

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den tillsynsmyndighet som godkänner 
bindande företagsbestämmelser ska vara 
den som finns där den registeransvarige 
eller registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

Or. fr

Motivering

Artikel 29-gruppen har infört ett system för ömsesidigt erkännande av bindande 
företagsregler (WP 107 av den 14 april 2005 och vad gäller registerförare WP 195 av den 
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6 juni 2012). Detta system för ömsesidigt erkännande bör införlivas i förordningen. Kriteriet 
för val av behörig myndighet bör vara det huvudsakliga verksamhetsstället, som anges i 
artikel 51.2 i förordningen.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en registrerad person eller ett 
organ, en organisation eller en 
sammanslutning enligt vad som avses i 
artikel 73.2 lämnar in ett klagomål, ska 
den behöriga tillsynsmyndigheten vara 
den som finns i den medlemsstat där 
klagomålet har lämnats in. Denna 
tillsynsmyndighet ska vara behörig att 
behandla klagomålet. Utan att det 
påverkar punkt 2 ska denna 
tillsynsmyndighet också vara behörig att 
utöva tillsyn över behandling av 
personuppgifter som utförs av den 
registeransvarige eller en registerförare.

Or. fr

Motivering

Artikel 51 är en central bestämmelse i förordningen, som inför principen om ledande 
myndighet. Det är dock viktigt att förtydliga för allmänheten vilken behörighet den 
tillsynsmyndighet har till vilken de lämnar in ett klagomål.

Ändringsförslag 58

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 

2. När det gäller verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i fler än en medlemsstat ska den 
tillsynsmyndighet som är behörig på dess 
huvudsakliga verksamhetsställe vara 
behörig att utöva tillsyn över all 
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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.

behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater. Denna 
tillsynsmyndighet är skyldig att samarbeta 
med andra tillsynsmyndigheter och med 
kommissionen, i enlighet med 
bestämmelserna i kapitel VII i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Det bör anges att den ledande myndigheten inte har exklusiv behörighet och måste samarbeta 
med andra inblandade tillsynsmyndigheter och med kommissionen när den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad i fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

Or. fr

Motivering

Denna ytterligare frist förefaller inte rimlig.



PE494.710v01-00 42/50 PA\911497SV.doc

SV

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i fall enligt punkt 1 a finns 
vederbörligen motiverade och tvingande 
skäl till skyndsamhet i de registrerades 
intresse ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan enligt förfarandet i artikel 87.3.
Dessa akter ska vara giltiga i högst 
12 månader.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta privilegium för kommissionen påverkar tillsynsmyndigheternas oberoende negativt.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade 
har hemvist får anmoda 
tillsynsmyndigheten i den registrerades 
hemviststat att föra talan på hans eller 
hennes vägnar mot den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna möjlighet tillför inget mervärde för medborgarna och riskerar att äventyra samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna inom ramen för mekanismen för enhetlighet.
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Ändringsförslag 62

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, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, särskilda kategorier av 
personuppgifter, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

Or. fr

Motivering

Om uppgifterna är känsliga eller inte är också något som bör påverka storleken på de 
utdömda böterna.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

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. Tillsynsmyndigheten kan utfärda en 
skriftlig varning utan påföljd.
Tillsynsmyndigheten kan, vid upprepade 
och uppsåtliga överträdelser, utfärda 
böter på upp till 1 000 000 euro eller, om 
det rör sig om ett företag, på upp till 
2 procent av dess årliga globala 
omsättning.

(a) en fysisk person som har behandlat 
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personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. fr

Motivering

Det maximala bötesbelopp som en tillsynsmyndighet kan utfärda, nämligen upp till 
en miljon euro och för företag upp till 2 procent av deras årliga omsättning, bör bevaras. Det 
oberoende som tillsynsmyndigheterna tillförsäkras genom artikel 8.3 i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna bör dock bevaras. Mekanismen för enhetlighet, och framför allt 
artikel 58.3 och 58.4, kan vidare bidra till en harmoniserad politik i EU för administrativa 
påföljder.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250.000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
nödvändiga mekanismer för att underlätta 
framställningar från registrerade eller att 
besvara framställningar från registrerade 
tillräckligt snabbt eller i rätt form enligt 
artikel 12.1–2,
(b) tar ut en avgift för att lämna 
information till eller besvara 
framställningar från registrerade i strid 
med artikel 12.4.

Or. fr

Motivering

Se artikel 79.3.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500.000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14,
(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,
(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,
(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en 
annan applikation, i strid med artikel 18,
(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,
(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
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artiklarna 28, 31.4 och 44.3,
(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter 
underlåter att i enlighet med 
artiklarna 80, 82 och 83 följa 
bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren 
för att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. fr

Motivering

Se artikel 79.3.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

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

utgår

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet 
eller underlåter att följa villkoren för 
samtycke enligt artiklarna 6, 7 och 8,
(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,
(c) underlåter att hörsamma en 
invändning eller att uppfylla kravet i 
artikel 19,
(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,
(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämpliga åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
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enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,
(g) behandlar eller ger instruktioner för 
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,
(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling eller en 
uppgiftsskyddsmärkning i den mening 
som avses i artikel 39,
(l) verkställer eller ger instruktioner om 
en överföring av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation som inte är tillåten på 
grundval av ett beslut om adekvat 
skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller 
ett undantag i enlighet med artiklarna 40–
44,
(m) underlåter att hörsamma en order, ett
tillfälligt eller permanent förbud mot 
behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
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meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,
(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 och 
53.2,
(o) underlåter att följa bestämmelserna 
om säkerställande av tystnadsplikt i 
artikel 84.

Or. fr

Motivering

Se artikel 79.3.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att uppdatera de 
administrativa bötesbelopp som avses i 
punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn till 
kriterierna i punkt 2.

utgår

Or. fr

Motivering

Se artikel 79.3.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 2. Den befogenhet att anta delegerade 
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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.

akter som avses i artiklarna 8.3, 9.3, 14.7, 
15.3, 17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 81.3, 82.3 och 83.3 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 

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

22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 31.5, 32.5, 33.6, 
34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 81.3, 
82.3 eller 83.3 ska träda i kraft endast om 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När kommissionen antar de akter som 
avses i denna artikel ska den främja 
teknikneutralitet.

Or. fr


