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Ändringsförslag 351
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

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

om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter
(allmänt uppgiftsskyddsdirektiv)

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

Or. en

Ändringsförslag 352
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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välbefinnande.

Or. fr

Ändringsförslag 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter syftar till 
att harmonisera skyddet av fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter vid uppgiftsbehandling och att 
garantera det fria flödet av personuppgifter
mellan medlemsstaterna.

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter syftar till 
att harmonisera skyddet av fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter vid uppgiftsbehandling och att 
garantera det gränsöverskridandeflödet av 
personuppgifter mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 354
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och sociala integration 
som uppstått tack vare den inre marknaden 
har lett till en betydande ökning av de 
gränsöverskridande flödena. Utbytet av 
uppgifter mellan ekonomiska och sociala, 
offentliga och privata aktörer över hela 
unionen har ökat. Nationella myndigheter i 
medlemsstaterna uppmanas i 
unionslagstiftningen att samarbeta och 
utbyta personuppgifter för att vara i stånd 
att fullgöra sina uppdrag eller utföra 

(4) Den ekonomiska och sociala integration 
som uppstått tack vare den inre marknaden 
har lett till en betydande ökning av de 
gränsöverskridande flödena. Utbytet av 
uppgifter mellan ekonomiska och sociala, 
offentliga och privata aktörer över hela 
unionen har ökat. Nationella myndigheter i 
medlemsstaterna uppmanas i 
unionslagstiftningen att samarbeta och 
utbyta personuppgifter för att vara i stånd 
att fullgöra sina uppdrag eller utföra 
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arbetsuppgifter för en myndighet som finns 
i en annan medlemsstat.

arbetsuppgifter för en myndighet som finns 
i en annan medlemsstat. Enligt den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna har 
medlemsstaterna en positiv skyldighet att 
övervaka att dessa flöden av uppgifter 
regleras på lämpligt sätt och samtidigt se 
till att den offentliga och den privata 
sektorn rättar sig efter Europarådets 
konvention nr 108 om skydd för enskilda 
vid automatisk databehandling av 
personuppgifter som både gäller för 
offentlig och privat verksamhet.

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag hänvisas till Europarådets konvention nr 108. Det är i själva 
verket ett tillägg till ändringsförslag 1 av Jan Philipp Albrecht.

Ändringsförslag 355
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

flödet av uppgifter inom unionen, till 
unionen samt överföringar till tredjeländer 
och internationella organisationer, 
parallellt med att en hög skyddsnivå 
säkerställs för personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 356
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Dessa förändringar kräver en stark och 
mer sammanhängande ram för 
uppgiftsskyddet inom unionen, uppbackad 
av kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är 
viktigt att skapa den tillit som behövs som 
för att utveckla den digitala ekonomin över 
hela den inre marknaden. Enskilda bör ha 
kontroll över sina egna personuppgifter och 
rättssäkerheten och smidigheten för 
enskilda, ekonomiska operatörer och 
myndigheter bör stärkas.

(6) Dessa förändringar kräver en stark och 
mer sammanhängande ram för 
uppgiftsskyddet inom unionen, uppbackad 
av kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är 
viktigt att skapa den tillit som behövs som 
för att utveckla den digitala ekonomin över 
hela den inre marknaden. Enskilda bör ha 
kontroll över sina egna personuppgifter och 
rättssäkerheten och smidigheten för 
enskilda, ekonomiska operatörer och 
myndigheter bör stärkas. Samtidigt bör 
inte bestämmelser om uppgiftsskydd 
undergräva konkurrens, innovation och 
ny teknik.

Or. en

Ändringsförslag 357
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 358
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 

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

undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
olika medlemsstater mer effektivt.
Dataskyddets nivå och de åtgärder som 
den registeransvarige eller registerföraren
ska vidta bör inte vara beroende av 
storleken på det företag som behandlar 
personuppgifterna, utan på den risk som 
en sådan behandling utgör. Dock
uppmanas unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov. 
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget talar för sig självt. Det ligger i linje med det riskbaserade synsättet. Små 
och medelstora företags särskilda behov bör beaktas vid förordningens tillämpning, inte i 
förordningen som sådan.

Ändringsförslag 359
Louis Michel
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 361
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Det skydd som ska tillhandahållas 
enligt denna förordning gäller för fysiska 
personer, oavsett medborgarskap eller 
hemvist, vid behandling av 
personuppgifter. När det gäller behandling 
av uppgifter rörande juridiska personer och 
företag enligt artikel 4.15 i denna 
förordning, exempelvis uppgifter om namn 
och typ av juridisk person samt 
kontaktuppgifter, bör denna förordning inte 
kunna tillämpas. Detta bör också gälla när 
namnet på företaget innehåller namnet på 
en eller flera fysiska personer.

Or. it

Motivering

För att undvika felaktiga tolkningar görs en tillnärmning av skäl 12 till artikel 4.15 i denna 
förordning där det hänvisas till personer som utövar en ekonomisk verksamhet, eftersom detta 
borde vara det element som har betydelse när det gäller uteslutandet och inte den juridiska 
formen.

Ändringsförslag 362
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 

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

av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen eller
medlemsstaternas behandling av 
personuppgifter när de agerar inom ramen 
för unionen gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 363
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 
av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen, och den tar heller 
inte upp behandling av personuppgifter 
som sker i EU:s institutioner, organ och 
byråer, som omfattas av
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, och inte 
heller medlemsstaternas behandling av 
personuppgifter när de agerar inom ramen 
för unionens gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik. För att den rättsliga 
ramen för uppgiftsskydd ska bli 
konsekvent inom hela unionen bör 
förordning (EG) nr 45/2001 anpassas till 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 
av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen eller
medlemsstaternas behandling av 
personuppgifter när de agerar inom ramen 
för unionen gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik

Or. en

Ändringsförslag 365
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utan att det påverkar 
begränsningarna för denna förordnings 
materiella tillämpningsområde bör 
förordningen gälla för sådan behandling 
av personuppgifter som utförs av 
myndigheter i tredjeland i 
underrättelsesyfte och för övervakning 
inom EES-områdets territorium med 
hjälp av extraterritoriell jurisdiktion.

Or. en
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Ändringsförslag 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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, 
adressförteckningar och privatförsäljning, 
och som helt saknar vinstintresse och 
därmed också koppling till yrkes- eller 
affärsmässig verksamhet, oavsett hur 
många personer uppgifterna görs 
tillgängliga för.

Or. en

Ändringsförslag 367
Françoise Castex

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.
Detta undantag bör inte gälla för sådan 
privat eller personlig verksamhet där 
fysiska personer gör personuppgifter om 
andra fysiska personer tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda. Undantaget bör 
heller inte vara tillämpligt på 
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registeransvariga eller registerförare som 
tillhandahåller utrustning för behandling av 
personuppgifter får sådana personliga eller 
privata verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 368
Anna Maria Corazza Bildt

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, oavsett 
medium, och adressförteckningar, och som 
helt saknar vinstintresse och därmed också 
koppling till yrkes- eller affärsmässig 
verksamhet. Karaktären på de uppgifter 
som behandlas, syftet med behandlingen 
och antal enskilda som uppgifterna görs 
tillgängliga för bör beaktas för att avgöra 
huruvida behandlingen omfattas av detta 
undantag; även teknisk utveckling och 
nya medier bör beaktas i sammanhanget.
Undantaget bör heller inte vara tillämpligt 
på registeransvariga eller registerförare 
som tillhandahåller utrustning för 
behandling av personuppgifter får sådana 
personliga eller privata verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 15
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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 registeransvarigas eller 
registerförares behandling av 
personuppgifter om dessa är fysiska 
personer och om behandlingen av 
uppgifterna görs av helt personliga eller
familjemässiga skäl, vilka de har tagit del 
av via den registrerade själv eller har 
tagits emot på ett lagenligt sätt. Detta 
undantag bör inte gälla om behandlingen 
av personuppgifter sker i samband med
yrkes- eller affärsmässig verksamhet.
Typen av behandlade personuppgifter och 
huruvida de finns tillgängliga för ett 
obegränsat antal enskilda bör beaktas i 
bedömningen av om behandlingen i fråga 
omfattas av detta undantag. Undantaget 
bör heller inte vara tillämpligt på 
registeransvariga eller registerförare som 
tillhandahåller utrustning för behandling av 
personuppgifter får sådana personliga eller 
privata verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 370
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Denna förordning bör inte tillämpas 
på små företags behandling av 
personuppgifter som enbart använder 
personuppgifterna för sin egen
verksamhet, till exempel anbud och 
fakturor. Om det inte finns någon risk för 
att de behandlade personuppgifterna 
hanteras av någon annan än företaget 
behövs det inte något annat ytterligare 
skydd än att uppgifterna ska hållas 
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skyddade från tillgång. Detta undantag 
bör inte gälla för artiklarna 15, 16 och 17.

Or. en

Ändringsförslag 371
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 372
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2000/31/EG, 
särskilt bestämmelserna om 

(17) Denna förordning bör inte påverka 
tillämpningen av bestämmelserna om 
tjänstelevererande mellanhänders ansvar i 



AM\926396SV.doc 17/174 PE504.340v01-00

SV

tjänstelevererande mellanhänders ansvar i 
artiklarna 12–15 i det direktivet.

artiklarna 12–15 i direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 373
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Denna förordning gör det möjligt att 
vid tillämpningen av bestämmelserna i den 
ta hänsyn till principen om allmänhetens 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar.

(18) Denna förordning gör det möjligt att 
vid tillämpningen av bestämmelserna i den 
ta hänsyn till principen om allmänhetens 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar.
Personuppgifter i dokument som förvaras 
av en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning avseende 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar, vilket jämkar 
samman rätten om skydd av 
personuppgifter med principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Denna förordning gör det möjligt att 
vid tillämpningen av bestämmelserna i den 
ta hänsyn till principen om allmänhetens 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar.

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

Or. en

Ändringsförslag 375
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) All behandling av personuppgifter 
som sker inom ramen för arbetet på 
registeransvarigas eller registerförares 
verksamhetsställen inom unionen bör ske i 
överensstämmelse med denna förordning, 
oavsett om behandlingen i sig äger rum 
inom unionen eller inte.
”Verksamhetsställe” innebär det faktiska 
och reella utförandet av verksamhet med 
hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga 
formen för en sådan struktur, oavsett om 
det är en filial eller ett dotterbolag med 
status som juridisk person, bör här inte 
vara den avgörande faktorn.

(19) All behandling av personuppgifter
rörande registrerade bosatta i unionen
som sker inom ramen för arbetet på 
registeransvarigas eller registerförares 
verksamhetsställen inom unionen bör ske i 
överensstämmelse med denna förordning, 
oavsett om behandlingen i sig äger rum 
inom unionen eller inte.
”Verksamhetsställe” innebär det faktiska 
och reella utförandet av verksamhet med 
hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga 
formen för en sådan struktur, oavsett om 
det är en filial eller ett dotterbolag med 
status som juridisk person, bör här inte 
vara den avgörande faktorn.

Or. en

Motivering

Registeransvariga som är baserade i EU och som enbart behandlar icke-europeiska uppgifter 
i tredjeländer bör inte omfattas av förordningens räckvidd; därmed kan de konkurrera med 
registeransvariga på marknader utanför EU som inte omfattas av förordningen.
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Ändringsförslag 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) All behandling av personuppgifter 
som sker inom ramen för arbetet på 
registeransvarigas eller registerförares 
verksamhetsställen inom unionen bör ske i 
överensstämmelse med denna förordning, 
oavsett om behandlingen i sig äger rum 
inom unionen eller inte.
”Verksamhetsställe” innebär det faktiska 
och reella utförandet av verksamhet med 
hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga 
formen för en sådan struktur, oavsett om 
det är en filial eller ett dotterbolag med 
status som juridisk person, bör här inte 
vara den avgörande faktorn.

(19) All behandling av personuppgifter
rörande registrerade bosatta i unionen
som sker inom ramen för arbetet på 
registeransvarigas eller registerförares 
verksamhetsställen inom unionen bör ske i 
överensstämmelse med denna förordning, 
oavsett om behandlingen i sig äger rum 
inom unionen eller inte.
”Verksamhetsställe” innebär det faktiska 
och reella utförandet av verksamhet med 
hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga 
formen för en sådan struktur, oavsett om 
det är en filial eller ett dotterbolag med 
status som juridisk person, bör här inte 
vara den avgörande faktorn.

Or. en

Ändringsförslag 377
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att enskilda inte ska fråntas det 
skydd denna förordning ger dem bör 
behandling av personuppgifter om inom 
unionen boende registrerade som görs av 
en registeransvarig som inte är etablerad 
inom unionen omfattas av denna 
förordning när behandlingen avser 
utbjudande av varor eller tjänster till de 
aktuella registrerade, eller övervakning av 
deras beteende.

(20) För att enskilda inte ska fråntas det 
skydd denna förordning ger dem bör 
behandling av personuppgifter om inom
unionen boende registrerade som görs av 
en registeransvarig som inte är etablerad 
inom unionen omfattas av denna 
förordning när behandlingen avser 
utbjudande av varor eller (gratis) tjänster 
till de aktuella registrerade, eller 
övervakning av deras beteende.
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Or. en

Ändringsförslag 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att enskilda inte ska fråntas det 
skydd denna förordning ger dem bör 
behandling av personuppgifter om inom 
unionen boende registrerade som görs av 
en registeransvarig som inte är etablerad 
inom unionen omfattas av denna 
förordning när behandlingen avser 
utbjudande av varor eller tjänster till de 
aktuella registrerade, eller övervakning av 
deras beteende.

(20) För att enskilda inte ska fråntas det 
skydd denna förordning ger dem bör 
behandling av personuppgifter om inom 
unionen boende registrerade som görs av 
en registeransvarig som inte är etablerad 
inom unionen omfattas av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 379
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att avgöra huruvida en viss 
behandling kan anses ”övervaka beteendet” 
hos registrerade, bör det utrönas om 
enskilda personer spåras, oavsett var 
uppgifterna hämtas från, med hjälp av 
uppgiftsbehandlingsteknik som består i att 
en ”profil” appliceras på en enskild person, 
främst i syfte att fatta beslut rörande 
honom eller henne eller för att analysera 
eller förutsäga hans eller hennes personliga 
preferenser, beteende och attityder.

Or. en
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Ändringsförslag 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Det bör utrönas om en viss 
behandling innebär att enskilda personer 
spåras på internet med hjälp av 
uppgiftsbehandlingsteknik som består i att 
en ”profil” appliceras på en enskild person, 
främst i syfte att fatta beslut rörande 
honom eller henne eller för att analysera 
eller förutsäga hans eller hennes personliga 
preferenser, beteende och attityder

Or. en

Ändringsförslag 381
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att kunna avgöra huruvida en 
databehandling kan anses avse 
”utbjudande av varor eller tjänster” bör 
det utrönas att erbjudandet är tydligt 
riktat och inte bara gjorts tillgängligt för 
registrerade i unionen. Möjligheterna till 
leverans inom EU, vilket språk som 
används liksom domännamn kan beaktas. 
Begreppet bör gälla oavsett om det krävs 
betalning av den registrerade eller inte.

Or. en
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Ändringsförslag 382
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) I en medlemsstats lagstiftning ingår 
även arbetsmarknadens kollektivavtal. Ett 
kollektivavtal är ett avtal mellan en eller 
flera arbetsgivarorganisationer och en 
eller flera arbetstagarorganisationer. I ett 
sådant avtal regleras gemensamma och 
enskilda förhållanden (t.ex. arbetsvillkor 
och löner) mellan arbetsgivare och 
arbetstagare vid samtliga företag eller vid 
företag i en viss sektor eller bransch. I 
avtalet fastställs också avtalsparternas 
rättigheter och skyldigheter. Genom ett 
kollektivavtal tillförs aspekter till 
arbetsmarknadslagstiftningen som inte 
täcks av andra arbetslagar (Code de 
travail) eller anpassas till allmänna 
bestämmelser i sådana arbetslagar till de 
särskilda förhållandena i en viss sektor i 
en aktuell bransch. Kollektivavtalet gäller 
därmed samtliga arbetstagare eller alla 
arbetstagare i en sektor i den aktuella 
branschen.

Or. en

Ändringsförslag 383
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
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antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar från uppgifterna, till 
exempel uppgifter som har avidentifierats 
för medicinsk forskning.

Or. en

Ändringsförslag 384
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Det bör tas hänsyn till 
huruvida personliga identifierare har 
avlägsnats och huruvida sambandet till 
dessa personliga identifierare behålls så 
att uppgifter kan tillföras en registrerad 
av någon som har tillgång till de 
sammanlänkande koderna.
Skyddsprinciperna bör inte gälla för 
uppgifter som gjorts anonyma på ett sådant 
sätt att den registrerade inte längre är 
identifierbar.

Or. en

Motivering

Behandlingen av avidentifierade uppgifter gynnas i enlighet med den nya definitionen i 
artikel 4.
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Ändringsförslag 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för uppgiftsskyddet bör 
gälla all information som rör en 
identifierad eller identifierbar person. För 
att avgöra om en person är identifierbar bör 
man uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen sannolikt
kan komma att använda för att identifiera 
vederbörande. För historiska, statistiska 
och vetenskapliga ändamål bör inte 
identifiering betraktas som ”rimligen 
sannolik” om de uppgifter som används 
hålls avskilda från den information som 
gör det möjligt att identifiera den 
registrerade. Skyddsprinciperna bör inte
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

Or. en

Ändringsförslag 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person, även efter 
vederbörandes död. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
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att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

Or. en

Ändringsförslag 387
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera eller särskilja
vederbörande. Denna förordning bör inte 
gälla anonyma uppgifter, det vill säga 
uppgifter som inte direkt eller indirekt, i 
sig själva eller i kombination med 
tillhörande uppgifter, kan relateras till en 
fysisk person, eller i sådana fall då 
fastställandet av ett sådant samband 
skulle kräva en oproportionerlig mängd 
tid, resurser och insatser med hänsyn till 
senaste tillgängliga teknik vid tidpunkten 
för behandlingen och till 
utvecklingsmöjligheterna under den 
period uppgifterna behandlas.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 14 från föredraganden och lägger till förtydligandet om 
”särskiljning” i enlighet med ändringsförslag 84 till artikel 4.1.
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Ändringsförslag 388
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att användas för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
fysisk person är identifierbar, även efter 
dennes död, bör man uppmärksamma alla 
hjälpmedel som, antingen av den 
registeransvarige eller av någon annan 
person, rimligen kan komma att använda 
för att identifiera vederbörande. 
Skyddsprinciperna bör inte gälla för 
uppgifter som gjorts anonyma på ett sådant 
sätt att den registrerade inte längre är 
identifierbar.

Or. fr

Ändringsförslag 389
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att användas för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, även efter 
dennes död. För att avgöra om en person är 
identifierbar bör man uppmärksamma alla 
hjälpmedel som, antingen av den 
registeransvarige eller av någon annan 
person, rimligen kan komma att användas 
för att identifiera vederbörande. 
Skyddsprinciperna bör inte gälla för 
uppgifter som gjorts anonyma på ett sådant 
sätt att den registrerade inte längre är 



AM\926396SV.doc 27/174 PE504.340v01-00

SV

identifierbar.

Or. fr

Motivering

Behandlingen av personuppgifter rörande en avliden person tas inte upp i förslaget till 
förordning. Detta ändringsförslag gör det möjligt att utvidga de bestämmelser som fastställts 
genom förordningen om personuppgifter rörande en avliden person.

Ändringsförslag 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all
information som rör en identifierad eller
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

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

Or. en

Ändringsförslag 391
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som,
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör endast
gälla information som rör en identifierad 
eller identifierbar fysisk person. För att 
avgöra om en person är identifierbar bör 
man uppmärksamma hjälpmedel som, den 
registeransvarige rimligen kan komma att 
använda för att identifiera vederbörande.
En fysisk person bör inte betraktas som 
identifierbar om identifieringen kräver en 
oproportionerlig mängd tid, insatser eller 
materiella resurser eller om 
registeransvarig har infört åtgärder för att 
förhindra informationen från att 
möjliggöra en fullständig identifiering av 
den fysiska personen. Skyddsprinciperna 
bör därför inte gälla för uppgifter där den 
registrerade ännu inte är identifierbar 
eller för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte är 
identifierbar.

Or. en

Ändringsförslag 392
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

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

Or. en

Motivering

Avgränsningen av vad som är ”personuppgifter" bör innehålla ett inslag av praktisk 
rimlighet.

Ändringsförslag 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, kan komma att 
använda för att identifiera vederbörande. 
Skyddsprinciperna bör inte gälla för 
uppgifter som gjorts anonyma på ett sådant 
sätt att den registrerade inte längre är 
identifierbar.

Or. en

Ändringsförslag 394
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
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identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

identifierbar fysisk person, även efter 
dennes död. För att avgöra om en person är 
identifierbar bör man uppmärksamma alla 
hjälpmedel som, antingen av den 
registeransvarige eller av någon annan 
person, rimligen kan komma att använda 
för att identifiera vederbörande. 
Skyddsprinciperna bör inte gälla för 
uppgifter som gjorts anonyma på ett sådant 
sätt att den registrerade inte längre är 
identifierbar.

Or. fr

Motivering

Avlidna personer omnämns inte uttryckligen i förslaget till förordning. Det är viktigt att 
arvtagare eller juridiska ombud för avlidna, i enlighet med den önskan som den avlidna 
uttryckt före sin död, kan utöva olika rättigheter avseende uppgiftsskydd (åtkomst, rättelser, 
etc.). Detta ändringsförslag sammanhänger därför med ändringsförslagen till artikel 15 och 
17.

Ändringsförslag 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 397
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De identifieringsnummer som 
länderna överlämnar bör betraktas som 
personuppgifter.

Or. fr

Motivering

När det gäller omfattningen av identifieringsuppgifter, däribland om civilstånd, som länderna 
överlämnar (socialförsäkringsnummer, pass- och ID-nummer samt student-ID …) är det 
viktigt att specificera att dessa data utgör personuppgifter.

Ändringsförslag 398
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Vid användning av nättjänster i både 
uppkopplat och nedkopplat läge kan 
enskilda personer knytas till en eller flera
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll eller andra 
konsumentprodukter, t.ex. ip-adresser 
eller kakor, rfid-taggar och andra unika 
identifierare. Detta kan efterlämna spår 
som i kombination med unika identifierare 
och andra uppgifter som tas emot 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.

Or. en

Motivering

Även tjänster i nedkopplat läge kan lämna spår.

Ändringsförslag 399
Jan Mulder

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 

(24) Vid användning av tjänster eller 
utrustning 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 
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identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter i sig 
nödvändigtvis personuppgifter.

identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter i sig 
nödvändigtvis personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 400
Axel Voss

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. en

Motivering

Från yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.

Ändringsförslag 401
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Vid användning av nättjänster i 
uppkopplat eller nedkopplat läge kan 
enskilda personer knytas till en eller flera
nätidentifierare som lämnas av deras 
utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll eller andra 
konsumentprodukter, t.ex. ip-adresser 
eller kakor, rfid-taggar och andra unika 
identifierare. Eftersom sådana 
identifierare efterlämnar spår som kan 
användas för att särskilja fysiska personer
bör denna förordning vara tillämplig på 
behandling som omfattar sådana 
uppgifter, exempelvis ip-adresser som 
används av företag, som inte kan anses 
utgöra ”personuppgifter” enligt 
definitionen i denna förordning.

Or. en

Motivering

Begreppet personuppgifter tydliggörs ytterligare med objektiva kriterier. Identifierare som är 
nära kopplade till en fysisk person måste anses utgöra personuppgifter. Se ändringsförslaget 
till artikel 4.1 och skäl 23. Ändringsförslaget bidrar till ett ytterligare förtydligande av 
användningen av personuppgifter på nätet, både i uppkopplat och nedkopplat läge. 
Artikel 29-gruppen har upprepade gånger konstaterat att rfid-taggar är personuppgifter.

Ändringsförslag 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(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 



AM\926396SV.doc 35/174 PE504.340v01-00

SV

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.

andra uppgifter som tas emot av servrarna 
kan användas för att skapa profiler för 
enskilda personer och identifiera dem. 
Således utgör inte alltid 
identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare eller 
andra särskilda uppgifter nödvändigtvis 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 403
Louis Michel

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, internetportar
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 produkters 
serienummer, ip-adresser, internetportar, 
IMEI-nummer eller andra sådana 
identifierare i sig nödvändigtvis 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer och hushåll 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.
Återidentifiering av personuppgifter, till 
exempel genom att använda insamlade 
spår på nätet för att skapa profiler av 
enskilda, avkodning av pseudonymer och 
identifiering av registrerade bör vara 
förbjudet.

Or. en

Ändringsförslag 405
Frank Engel

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Om en tjänsteleverantör behandlar 
personuppgifter utan att kunna få tillgång 
till uppgifterna med hjälp av tekniskt 
genomförbara medel och inte innebär en 
oproportionerlig insats, och rimligen ska 
användas av tjänsteleverantören för att få 
kunskap om sådana uppgifters innehåll, 
bör sådana tjänsteleverantörer betraktas 
som en neutral mellanhand eller enbart 
som vidarefordrande part i enlighet med 
artikel 12 i direktiv 2000/31/EG, och ska 
inte vara ansvarig för några 
personuppgifter som överförs eller på 
annat sätt behandlas eller görs 
tillgängliga via dem.
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Or. en

Ändringsförslag 406
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 407
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Samtycke bör lämnas uttryckligen
med lämplig metod som möjliggör en 
frivillig, särskild och informerad 
viljeyttring från de registrerades sida, 
antingen genom ett uttalande eller genom 
en entydig affirmativ handling som visar 

(25) Samtycke bör lämnas entydigt med 
lämplig metod, i det sammanhang där 
produkten eller tjänsten erbjuds, som 
möjliggör en frivillig, särskild och 
informerad viljeyttring från de 
registrerades sida, antingen genom ett 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 409
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Samtycke bör lämnas med lämplig 
metod som möjliggör en frivillig, särskild 
och informerad viljeyttring från de 
registrerades sida, antingen genom ett 
uttalande eller genom en handling som 
visar att de är medvetna om att de ger sitt 
samtycke till behandlingen av 
personuppgifter, exempelvis använda 
lämpliga inställningar eller klicka i en 
ruta 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 gäller all 
behandling som utförs för samma ändamål. 
Om den registrerade ska lämna sitt 
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samtycke efter en elektronisk begäran 
måste denna vara tydlig, koncis och får inte 
onödigtvis störa användningen av den 
tjänst som den avser.

samtycke efter en elektronisk begäran 
måste denna vara tydlig, koncis och får inte 
onödigtvis störa användningen av den 
tjänst som den avser.

Or. en

Ändringsförslag 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 411
Carmen Romero López
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Samtycke bör lämnas uttryckligen 
med lämplig metod som möjliggör en 
frivillig, särskild och informerad 
viljeyttring från de registrerades sida, 
antingen genom ett uttalande eller genom 
en entydig affirmativ handling som visar 
att de är medvetna om att de ger sitt 
samtycke till behandlingen av 
personuppgifter, exempelvis en ruta som 
klickas i vid besök på en internetsida eller 
genom något annat uttalande eller beteende 
som i sammanhanget tydligt visar att de 
registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter. 
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. Den registrerade bör 
också ha rätt att när som helst återta sitt 
samtycke, vilket bör vara lika enkelt som 
att lämna samtycke.

Or. es

Motivering

Syftet är att understryka att registrerade bör ha rätt att återta sitt samtycke enligt samma 
villkor som samtycket lämnades, och att det varken får vara mer besvärligt eller ta längre tid.

Ändringsförslag 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med lämplig metod som möjliggör en 
frivillig, särskild och informerad 
viljeyttring från de registrerades sida, 
antingen genom ett uttalande eller genom 
en entydig affirmativ handling som visar 
att de är medvetna om att de ger sitt 
samtycke till behandlingen av 
personuppgifter, exempelvis en ruta som 
klickas i vid besök på en internetsida eller 
genom något annat uttalande eller beteende 
som i sammanhanget tydligt visar att de 
registrerade godtar den föreslagna 
behandlingen av deras personuppgifter. Att 
söka och samtycka till särskild sjukvård 
bör betraktas som ett samtycke enligt vad 
som avses i artiklarna 4.8 och 6.1 a i 
fråga om behandlingen av personliga 
vårduppgifter i samband med denna 
särskilda behandling, och som ett 
uppfyllande av bevisbördan enligt 
artikel 7.1, utan att detta därmed 
förhindrar medlemsstaterna från att följa 
strängare nationella bestämmelser i detta 
avseende. Tystnad eller inaktivitet bör 
därför inte utgöra samtycke. Samtycket bör 
gälla all behandling som utförs för samma 
ändamål. Om den registrerade ska lämna 
sitt samtycke efter en elektronisk begäran 
måste denna vara tydlig, koncis och får inte 
onödigtvis störa användningen av den 
tjänst som den avser.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Samtycke bör lämnas entydigt med 
lämplig metod 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. Den information som 
tillhandahålls för att barn ska uttrycka 
samtycke bör lämnas på ett klart och 
åldersanpassat språk och på ett sådant 
sätt att den lätt kan förstås av ett barn som 
fyllt 13 år.

Or. en

Ändringsförslag 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Samtycke bör lämnas uttryckligen
med lämplig metod som möjliggör en 
frivillig, särskild och informerad 
viljeyttring från de registrerades sida, 
antingen genom ett uttalande eller genom 

(25) Samtycke bör lämnas entydigt med 
lämplig metod, i det sammanhang där 
produkten eller tjänsten erbjuds, som 
möjliggör en frivillig, särskild och 
informerad viljeyttring från de 
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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.

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. Detta innebär dock att 
bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG 
inte ändras, i vilka det anges att samtycke 
under vissa omständigheter kan uttryckas 
via lämpliga inställningar i användarens 
utrustning. Samtycket bör gälla all 
behandling som utförs för samma ändamål. 
Om den registrerade ska lämna sitt 
samtycke efter en elektronisk begäran 
måste denna vara tydlig, koncis och får inte 
onödigtvis störa användningen av den 
tjänst som den avser.

Or. en

Ändringsförslag 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I denna förordning erkänns att 
pseudonymisering av uppgifter kan bidra 
till att minimera riskerna för de 
registrerades integritet. I den mån en 
registeransvarig pseudonymiserar 
uppgifter bör en sådan behandling 
betraktas som motiverad utifrån den 
registeransvariges legitima intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 416
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Uppgifter som gäller läkarbesök, 
hälso- och sjukvård, diagnoser och 
medicinsk behandling ska givetvis samlas 
in och behandlas som personuppgifter. De 
åtgärder som en patient vidtar för att 
genomgå en behandling bör betraktas 
som ett uttryckligt medgivande till att 
personuppgifter samlas in och behandlas.

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag klarläggs varje tvetydighet om tillämpningen av de villkor som 
anges i artikel 6.1 avseende insamling och behandling av personuppgifter i samband med en 
medicinsk behandling.

Ändringsförslag 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Personuppgifter som rör hälsan bör 
framför allt innefatta alla uppgifter som 
hänför sig till en registrerad persons 
hälsotillstånd, uppgifter om registrering av 
personen för tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster, uppgifter om 
betalning för eller rätt till hälso- och 
sjukvård avseende personen i fråga, ett 
nummer, en symbol eller ett kännetecken 
som personen tilldelats för att identifiera 
denne för hälso- och sjukvårdsändamål,
alla uppgifter om personen som insamlats i 
samband med tillhandahållande av hälso-

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

tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster till denne, uppgifter som 
härrör från tester eller undersökning av en 
kroppsdel eller kroppssubstans, däribland 
biologiska prov, identifiering av en person 
som tillhandahåller hälso- och sjukvård till 
personen, eller andra uppgifter om t.ex. en 
sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, 
sjukdomshistoria, klinisk behandling, eller 
den registrerades faktiska fysiologiska eller 
biomedicinska tillstånd oberoende av 
källan, exempelvis från en läkare eller 
annan sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en 
medicinteknisk produkt eller ett 
diagnostiskt in vitro-test.

Or. en

Ändringsförslag 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

personen, eller andra uppgifter om t.ex. en 
sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, 
sjukdomshistoria, klinisk behandling, eller 
den registrerades faktiska fysiologiska eller 
biomedicinska tillstånd oberoende av 
källan, exempelvis från en läkare eller 
annan sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en 
medicinteknisk produkt eller ett 
diagnostiskt in vitro-test.

Or. en

Ändringsförslag 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.

Ändringsförslag 421
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Personuppgifter som rör hälsan bör 
framför allt innefatta alla uppgifter som
direkt hänför sig till en registrerad persons 
hälsotillstånd eller andra uppgifter om t.ex. 
en sjukdom, funktionshinder, 
sjukdomsrisk, sjukdomshistoria, klinisk 
behandling, eller den registrerades faktiska 
fysiologiska eller biomedicinska tillstånd 
oberoende av källan, exempelvis från en 
läkare eller annan sjukvårdspersonal, ett 
sjukhus, en medicinteknisk produkt eller 
ett diagnostiskt in vitro-test.

Or. en
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Ändringsförslag 422
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Om en registeransvarig eller 
registerförare har flera 
verksamhetsställen i unionen, vilket 
omfattar men inte är begränsat till fall då 
den registeransvarige eller registerföraren 
är del av en företagsgrupp, bör den 
registeransvariges huvudsakliga 
verksamhetsställe inom unionen vid 
tillämpningen av denna förordning
avgöras med objektiva kriterier och bör 
inbegripa den effektiva och faktiska 
ledning som fattar de huvudsakliga 
besluten vad avser ändamål, villkor och 
medel för behandlingen med hjälp av en 
stabil struktur. Detta kriterium bör inte vara 
avhängigt om behandlingen av 
personuppgifter faktiskt utförs på det 
stället. Att tekniska medel samt teknik för 
behandling av personuppgifter eller 
behandlingsverksamhet finns och används, 
visar i sig inte att det rör sig om ett sådant 
huvudsakligt verksamhetsställe och utgör 
därför inte avgörande kriterier för ett 
huvudsakligt verksamhetsställe.

Or. en

Ändringsförslag 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) En registeransvarigs huvudsakliga 
verksamhetsställe inom unionen bör

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

verksamhetsställen i unionen, vilket 
omfattar men inte är begränsat till fall då 
den registeransvarige eller registerföraren 
är del av en företagsgrupp, bör den 
registeransvariges huvudsakliga 
verksamhetsställe inom unionen vid 
tillämpningen av denna förordning
avgöras med objektiva kriterier och bör 
inbegripa den effektiva och faktiska 
ledning som fattar de huvudsakliga 
besluten vad avser ändamål, villkor och 
medel för behandlingen med hjälp av en 
stabil struktur. Detta kriterium bör inte vara 
avhängigt om behandlingen av 
personuppgifter faktiskt utförs på det 
stället. Att tekniska medel samt teknik för 
behandling av personuppgifter eller 
behandlingsverksamhet finns och används, 
visar i sig inte att det rör sig om ett sådant 
huvudsakligt verksamhetsställe och utgör 
därför inte avgörande kriterier för ett 
huvudsakligt verksamhetsställe. En 
företagsgrupp kan utse ett enda
huvudsakligt verksamhetsställe i unionen.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.

Ändringsförslag 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) En företagsgrupp bör innefatta ett 
kontrollerande företag samt de företag 
detta företag kontrollerar (kontrollerade 
företag), varvid det kontrollerande 
företaget bör vara det företag som kan 
utöva ett dominerande inflytande på övriga 
företag i kraft av exempelvis ägarskap, 

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

finansiellt deltagande eller de 
bestämmelser som det regleras av eller 
befogenheten att införa regler som rör 
personuppgiftsskyddet. En företagsgrupp 
kan utse ett enda huvudsakligt 
verksamhetsställe i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 
gäller behandling av personuppgifter och 
de är dessutom utsatta konsumenter.
Definitionen av vem som betraktas som 
barn bör vara densamma som i FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Ett 
barnvänligt språk bör användas för att 
garantera rätten till samtycke för barn 
som är äldre än 13 år.

Or. en

Ändringsförslag 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 

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

gäller behandling av personuppgifter. Detta 
skydd är särskilt viktigt inom ramen för 
sociala nätverk där barn bör känna till 
identiteten hos de personer som de 
kommunicerar med. Definitionen av vem 
som betraktas som barn bör vara 
densamma som i FN:s konvention om 
barnets rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 
gäller behandling av personuppgifter. Detta 
skydd är särskilt viktigt inom ramen för 
sociala nätverk. I denna förordning 
definieras ett barn som en person under 
18 år. När behandling av personuppgifter 
bygger på den registrerades samtycke i 
samband med erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn bör man i förordningen skilja på 
barn som är över 13 år och barn som är 
under 13 år, som kräver ett mer 
omfattande skydd i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets
förälder eller förmyndare.

Or. en

Ändringsförslag 428
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Samma personuppgifter kan ha 
olika betydelse beroende på i vilket 
sammanhang de behandlas och vilka 
risker som är förknippade med 
behandlingen. Registeransvariga bör 
därför införa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
utifrån i vilket sammanhang uppgifterna 
behandlas och vilka risker som är 
förknippade med behandlingen.

Or. en

Motivering

Förlust av en adress till en registrerad kan få olika konsekvenser om en återförsäljare som 
hade fått adressen för att frakta varor tappar bort den eller om en cancerspecialist som hade 
fått adressen för att fakturera en patient förlorar den.

Ändringsförslag 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Samma personuppgifter kan ha 
olika betydelse beroende på i vilket 
sammanhang de behandlas och vilka 
risker som är förknippade med 
behandlingen. Registeransvariga bör 
därför införa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
utifrån i vilket sammanhang uppgifterna 
behandlas och vilka risker som är 
förknippade med behandlingen.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Inom ramen för denna förordning 
bör medlemsstaterna se till att barn alltid 
kan få tillgång till informationssamhällets 
förebyggande tjänster och 
rådgivningstjänster, såsom online-
rådgivning om sexuella övergrepp, 
problem rörande missbruk av droger eller 
psykiska besvär, utan att behöva inhämta 
samtycke från sin förälder eller 
förmyndare. 

Or. en

Motivering

(Se den nya ordalydelsen till artikel 8)

Vissa av informationssamhällets tjänster som riktar sig till barn bygger på att barn ska kunna 
använda dem utan sina föräldrars samtycke. Detta gäller till exempel chattar för offer för 
sexuella övergrepp. Utan ett möjligt undantag för dessa fall skulle vissa stödtjänster som 
riktar sig till barn som vars föräldrar eller förmyndare kan ha en nära koppling till deras 
problem inte längre vara tillgängliga.

Ändringsförslag 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Arbetstagares personuppgifter, 
framför allt känsliga uppgifter om 
t.ex. politiska uppfattningar och facklig 
tillhörighet eller verksamhet, måste 
skyddas enligt artiklarna 8, 12 och 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
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artiklarna 8 och 11 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Företagen får under inga 
omständigheter använda arbetstagarnas 
personuppgifter för att svartlista 
arbetstagare och vidarebefordra sådana 
svarta listor till andra företag i syfte att 
missgynna vissa arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Arbetstagares personuppgifter, 
framför allt känsliga uppgifter om till 
exempel politisk uppfattning och facklig 
tillhörighet eller verksamhet, ska skyddas 
enligt artiklarna 8, 12, 27 och 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
artiklarna 8 och 11 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna. Dessa personuppgifter får 
inte användas för att svartlista 
arbetstagare och dessa svarta listor får 
inte vidarebefordras till andra företag i 
syfte att missgynna vissa arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Arbetstagares personuppgifter, 
framför allt känsliga uppgifter om till 
exempel politisk uppfattning och facklig 
tillhörighet eller verksamhet, ska skyddas 
enligt artiklarna 8, 12, 27 och 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
artiklarna 8 och 11 i den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna. Skyddsåtgärder bör vidtas 
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för att undvika att arbetstagares
personuppgifter används för att svartlista 
arbetstagare och att dessa svarta listor 
vidarebefordras till andra företag eller 
privatpersoner i syfte att missgynna vissa 
arbetstagare.

Or. en

Motivering

Personuppgifter får aldrig användas mot den registrerade i ett anställningsförhållande.

Ändringsförslag 435
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att behandling ska vara laglig bör 
personuppgifterna behandlas efter 
samtycke från berörd person eller på någon 
annan legitim lagfäst grund, antingen 
denna förordning eller annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som aves i denna förordning.

(31) För att behandling ska vara laglig bör 
personuppgifterna behandlas efter 
samtycke från berörd person eller på någon 
annan legitim lagfäst grund, antingen 
denna förordning eller annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som aves i denna förordning.
Tillstånd för en registeransvarig att 
behandla personuppgifter bör omfatta 
tillstånd att behandla personuppgifter 
med andra gemensamma 
registeransvariga och att tillåta att 
personuppgifter behandlas av en 
registerförare som är etablerad i eller 
utanför EU.

Or. en

Motivering

Förtydligandet är nödvändigt för att komma till rätta med den bristfälliga tydligheten för 
begreppen registeransvariga och registerförare som tas upp i de europeiska 
dataskyddsmyndigheternas yttrande WP 169, vilket kan leda till olika tolkningar av de 
principer och definitioner som har införts för att åstadkomma en harmonisering på EU-nivå.
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Ändringsförslag 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att behandling ska vara laglig bör 
personuppgifterna behandlas efter 
samtycke från berörd person eller på någon 
annan legitim lagfäst grund, antingen 
denna förordning eller annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som aves i denna förordning.

(31) För att behandling ska vara laglig bör 
personuppgifterna behandlas efter 
samtycke från berörd person eller på någon 
annan legitim lagfäst grund, antingen 
denna förordning eller annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som aves i denna förordning.
När det handlar om ett barn eller en 
person som saknar rättslig 
handlingsförmåga bör samtycket ges av 
den registrerades förmyndare. 

Or. en

Ändringsförslag 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig. I likhet med 
civilrättsliga bestämmelser 
(direktiv 93/13/EEG) bör skriftliga 
förklaringar (integritetsskyddspolicyer) 
vara så tydliga och insynsvänliga som 
möjligt utifrån formen av 
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uppgiftsbehandling. De bör inte innehålla 
dolda eller ofördelaktiga bestämmelser, 
såsom rätten att vidarebefordra uppgifter 
till andra registeransvariga eller att 
använda uppgifterna till andra ändamål. 
För att uppmuntra registerförare att 
tillhandahålla korrekt information bör 
delvis olagliga bestämmelser upphävas 
helt och hållet.

Or. en

Motivering

Registrerade ställs ofta inför extremt vaga, långa eller komplicerade policyer som är svåra 
att läsa och förstå. Genom ändringsförslaget införs de väletablerade principerna angående 
oskäliga villkor i konsumentavtal som en lösning på detta problem. Därmed blir det också 
möjligt att hänvisa till sedan länge etablerad rättspraxis vid tolkningen av förordningen.

Ändringsförslag 438
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem som saknar 
legitima skäl kan vägra eller ta tillbaka sitt 
samtycke. Om personuppgifter, som 
behandlas efter den registrerades 
samtycke, är nödvändiga för 
tillhandahållande av en tjänst eller annan 
förmån till den registrerade bör ett 
återkallande av samtycket utgöra en 
grund för tjänsteleverantören att säga upp 
eller att inte fullfölja avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 439
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Samtycke är tidsmässigt begränsat 
och det förlorar sin rättsverkan som en 
grund för behandling så snart 
behandlingen av personuppgifter inte 
längre är nödvändig för det ändamål som 
de från början samlades in för. Om det 
inte kan fastställas tydligt att det avsedda 
ändamålet har uppnåtts bör den 
registeransvariga minst en gång per år 
förse den registrerade med information i 
enlighet med artikel 14 och begära en 
bekräftelse på det ursprungliga samtycket 
från den registrerade. Om den 
registrerade inte ger ett positivt svar bör 
det ursprungliga samtycket anses ha 
förlorat sin rättsverkan i slutet av det 
andra kalenderåret efter den första 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) Samtycke bör endast anses vara en 
giltig grund för behandling som är laglig 
och således inte orimligt omfattande i 
förhållande till ändamålet. 
Oproportionerlig uppgiftsbehandling kan 
inte legitimeras genom erhållande av 
samtycke.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig 
rättslig grund för behandling av 
personuppgifter om det finns en 
betydande obalans mellan den 
registrerade och den registeransvarige. 

utgår
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Detta är särskilt fallet när den 
registrerade befinner sig i ett 
beroendeförhållande till den 
registeransvarige, bl.a. när arbetstagares 
personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en 
anställning. Är den registeransvarige en 
myndighet torde obalans endast 
uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades 
intresse, inte kan anses ha lämnats 
frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 444
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige.
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning.
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt. Det sistnämnda bör inte 
gälla när den offentliga myndigheten 
fungerar som en arbetsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 445
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 

(34) Samtycke bör inte som regel utgöra 
giltig rättslig grund för behandling av 



AM\926396SV.doc 65/174 PE504.340v01-00

SV

om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning.
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

personuppgifter om det finns en betydande 
obalans mellan den registrerade och den 
registeransvarige, vilket särskilt är fallet 
när den registrerade befinner sig i ett 
beroendeförhållande till den 
registeransvarige, bl.a. när arbetstagares 
personuppgifter behandlas av arbetsgivare 
inom ramen för en anställning. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige.
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige. Det råder ingen 
obalans när uppgifterna behandlas inom 
ramen för anställning eller riskskydd. Är 
den registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en
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Ändringsförslag 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Samtycke bör ges fritt och utan 
påtryckningar från den registeransvarige. 
Samtycke kan inte anses ha getts fritt när 
på grund av en betydande brist på balans
mellan den registrerade och den 
registeransvarige en vägran att ge 
samtycke kan leda till negativa 
ekonomiska eller rättsliga konsekvenser 
för den registrerade. Detta är särskilt fallet 
när den registrerade befinner sig i ett 
beroendeförhållande till den 
registeransvarige, bl.a. när arbetstagares 
personuppgifter behandlas av arbetsgivare 
inom ramen för en anställning. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 

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

Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Är den registeransvarige en myndighet 
uppstår obalans endast vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. de

Ändringsförslag 449
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 450
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Behandling av personuppgifter bör 
även anses tillåten när den är nödvändig för 
att skydda ett intresse som är av avgörande 
betydelse för den registrerades liv.

(37) Behandling av personuppgifter bör 
även anses tillåten när den är nödvändig för 
att skydda ett intresse som är av avgörande 
betydelse för den registrerades liv eller när 
behandlingen är nödvändig för att 
garantera att ett nätverk eller 
informationssystem kan stå emot 
olyckshändelser, olagliga handlingar eller 
illvilligt uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, äktheten, integriteten 
och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda uppgifter och säkerheten hos 
besläktade tjänster som tillhandahålls av 
eller är tillgängliga via dessa nätverk och 
system.

Or. en

Motivering

Främjande av konkret uppgiftsskydd och nätsäkerhet.

Ändringsförslag 451
Alexander Alvaro
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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 
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.

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

Or. en

Motivering

För att berättigade intressen ska utgöra en rättslig grund för behandling måste de 
registeransvariga ta hänsyn till de registrerades berättigade förväntningar samtidigt som de 
registrerade måste erkänna de registeransvarigas intressen och näringsfrihet.
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Ändringsförslag 452
Sophia in ’t Veld

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 
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.

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för
behandling på ett restriktivt sätt, när inga 
andra rättsliga grunder för behandling 
gäller och 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 
eftersträvar att tillvarata och om rätten att 
göra invändningar. De bör även vara 
skyldiga att dokumentera dessa berättigade 
intressen. Mot bakgrund av att det är 
lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 453
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 38
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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 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

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

att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt och av skäl 
som rör vederbörandes särskilda situation 
ha rätt att göra invändningar mot 
behandling. Ett berättigat intresse från 
den registeransvariges sida kan till 
exempel vara direkt marknadsföring av
den registeransvariges varor och tjänster 
och verkställande av den 
registeransvariges krav. När den 
registrerade återkallar sitt samtycke bör 
den registeransvarige också kunna vägra 
att fortsätta att tillhandahålla tjänster, om 
uppgiftsbehandlingen är nödvändig på 
grund av tjänstens art eller på grund av 
hur systemet fungerar. För att säkra 
öppenheten bör registeransvariga vara 
skyldiga att uttryckligen informera de 
registrerade om vilka berättigade intressen 
som man eftersträvar att tillvarata och om 
rätten att göra invändningar. De bör även 
vara skyldiga att dokumentera dessa 
berättigade intressen. Mot bakgrund av att 
det är lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen eller den eller de tredje parter i 
vilkas intresse uppgifterna behandlas, 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 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 
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 

(38) Registeransvarigas väldefinierade
berättigade intresse kan vid exceptionella 
omständigheter utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. Framför allt 
bör direkt marknadsföring inte anses vara 
ett berättigat intresse. För detta krävs en 
noggrann bedömning, särskilt när den 
registrerade är ett barn, mot bakgrund av 
att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt ha rätt att 
göra invändningar mot behandling. För att 
säkra öppenheten bör registeransvariga 
vara skyldiga att uttryckligen informera de 
registrerade om vilket särskilt berättigat 
intresse som man eftersträvar att tillvarata 
och om den registrerades rätt att göra 
invändningar. De bör även vara skyldiga 
att dokumentera detta särskilda berättigade
intresse som de har för avsikt att använda 
som rättslig grund och underrätta den 
nationella dataskyddsmyndigheten i 
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myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

förväg om behandlingen. Mot bakgrund 
av att det är lagstiftaren som genom 
lagstiftning fastställer den rättsliga grunden 
för myndigheters behandling av uppgifter 
bör denna förordning inte vara tillämplig 
när myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 
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.

(38) Berättigade intressen hos 
registeransvariga eller den tredje part som 
uppgifterna har överförts till 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 eftersträvar att tillvarata och om 
rätten att göra invändningar. De bör även 
vara skyldiga att dokumentera dessa 
berättigade intressen. Mot bakgrund av att 
det är lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en
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Ändringsförslag 459
Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Förebyggande eller begränsning av 
skada som den registeransvarige utför, 
såsom civilrättsligt skadestånd och 
rättsmedel, bör utgöra ett berättigat 
intresse. Direkt marknadsföring bör inte 
anses vara ett berättigat intresse.

Or. en

Ändringsförslag 460
Joanna Senyszyn

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Den registrerades intressen och 
grundläggande rättigheter bör ha 
företräde framför den registeransvariges 
intresse när behandlingen av 
personuppgifter leder till en allvarlig risk 
för att den registrerade kan lida skada 
eller utgör ett brott mot någon av de 
registrerades grundläggande rättigheter, i 
enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. 

Or. en

Ändringsförslag 461
Dimitrios Droutsas



AM\926396SV.doc 77/174 PE504.340v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäll 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Verkställande av rättsliga krav mot 
en registrerad, såsom skuldindrivning 
eller civilrättsligt skadestånd och 
rättsmedel, bör utgöra ett berättigat 
intresse, under förutsättning att det 
rättsliga kravet fastställdes innan 
personuppgifterna i fråga samlades in och 
behandlades. Denna princip gäller även 
för förebyggande eller begränsning av 
skada som den registeransvarige utför för 
den registrerades räkning, till exempel för 
att förhindra betalningsinställelse.

Or. en

Ändringsförslag 462
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäll 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Behandling av personuppgifter för 
direkt marknadsföring bör utgöra ett 
berättigat intresse om den 
registeransvarige har erhållit den 
registrerades personuppgifter inom ramen 
för försäljning av en produkt eller tjänst 
och om personuppgifterna används för 
direkt marknadsföring av liknande 
produkter som tillhör den 
registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 463
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för,
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. När ett annat ändamål 
inte är förenligt med det ursprungliga som 
uppgifterna samlas in för, bör den 
registeransvarige skaffa sig den 

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

den registrerades samtycke för detta andra 
ändamål eller åberopa en annan legitim 
grund för laglig behandling, exempelvis 
föreskrifter i unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas att historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål ska 
anses vara ”icke oförenliga” ändamål. Samtidigt som detta verkar ha varit avsikten med det 
ursprungliga förslaget för att det skulle vara förenligt med dataskyddsdirektivet från 1995 är 
användningen av ordet särskilt tvetydig. Ändringsförslaget stöds av förslaget att införa en ny 
punkt 2 till artikel 83.

Ändringsförslag 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 466
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den ändrade ordalydelsen är tydligare.

Ändringsförslag 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi,
Renate Sommer
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Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för, 
särskilt när behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. När ett annat ändamål 
inte är förenligt med det ursprungliga som 
uppgifterna samlas in för, bör den 
registeransvarige skaffa sig den 
registrerades samtycke för detta andra 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Behandling av personuppgifter för 
andra ändamål bör endast vara tillåten när 
detta är förenligt med de ändamål som 
uppgifterna ursprungligen samlades in för, 
särskilt när behandlingen är nödvändig 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål. När ett 
annat ändamål inte är förenligt med det 
ursprungliga som uppgifterna samlas in 

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

grund för laglig behandling, exempelvis 
föreskrifter i unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Under alla 
omständigheter bör principerna i denna 
förordning tillämpas, särskilt när det gäller 
informationen till den registrerade om 
dessa andra ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 469
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Behandling av personuppgifter som 
har samlats in för ett annat ändamål bör 
göras tillgänglig för offentlig vetenskaplig 
forskning om det finns motiverade bevis 
på att behandlingen av de insamlade 
uppgifterna är vetenskapligt relevant. 
Inbyggda skyddsmekanismer för den 
personliga integriteten bör beaktas när 
uppgifter görs tillgängliga för offentlig 
vetenskaplig forskning.

Or. en

Ändringsförslag 470
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 471
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Vid behandling av 
personuppgifter bör hänsyn dock tas till i 
vilket sammanhang behandlingen äger 
rum. Det innebär att för att omfattas av 
tillämpningsområdet för förbudet bör 
ändamålet med behandling av 
personuppgifter rörande hälsa vara att 
avslöja hälsorelaterad information. I detta 
sammanhang bör hänsyn tas till alla 
uttalade och outtalade ändamål med 
uppgiftsbehandlingen. Det bör räcka att 
ett av ändamålen med 
uppgiftsbehandlingen är att avslöja 
hälsorelaterad information för att 
förbudet mot behandling av uppgifter ska 
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gälla.

Or. en

Ändringsförslag 472
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(42) Sådana uppgifter bör inte behandlas, 
såvida inte den registrerade lämnar sitt 
uttryckliga samtycke. Undantag från detta 
förbud bör dock uttryckligen föreskrivas 
för att tillgodose specifika behov, främst 
när behandling inom ramen för legitima 
verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjligt att utöva 
grundläggande friheter. Undantag från
förbudet att behandla känsliga 
uppgiftskategorier bör även tillåtas om de 
grundar sig på lagstiftning och underkastas 
lämpliga skyddsåtgärder för att skydda 
personuppgifter och övriga grundläggande 
rättigheter, när samhälleliga intressen 
motiverar detta och i synnerhet för 
hälsosyften, bl.a. folkhälsa, såsom behovet 
av att säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, och social trygghet samt 
administration av hälso- och 
sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa 
kvalitet och kostnadseffektivitet för de 
förfaranden som används vid prövning av 
ansökningar om förmåner och tjänster 
inom sjukförsäkringssystemet, eller för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 474
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker. Om det är möjligt för den 
registrerade att tillhandahålla sådana 
uppgifter bör de registeransvariga inte 
kunna åberopa avsaknad av information 
för att vägra tillmötesgå en begäran om 
tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 475
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Rätten till skydd av personuppgifter 
grundas på den registrerades rätt att 
kontrollera de behandlade 
personuppgifterna. För detta ändamål bör 
den registrerade ges klara och entydiga 
rättigheter att erhålla öppen, tydligt 
utformad och lättbegriplig information 
om behandlingen av sina personuppgifter, 
rätten till tillgång, rättelse och radering, 
rätten till uppgiftsportabilitet och rätten 
att göra invändningar mot 
profileringsbaserade åtgärder. Dessutom 
bör den registrerade även ha möjlighet att 
lämna in klagomål till den behöriga 
dataskyddsmyndigheten om behandling av 
personuppgifter som utförs av en 
registeransvarig eller en registerförare 
och inleda rättsliga förfaranden för att 
utöva sina rättigheter samt ha rätt till 
ersättning och skadestånd till följd av 
olaglig behandling eller en åtgärd som 
strider mot denna förordning. 
Bestämmelserna i denna förordning bör 
bidra till att stärka, förtydliga, garantera 
och vid behov sammanställa dessa 
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rättigheter.

Or. hu

Ändringsförslag 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) De registrerade ska få information 
om de uppgiftsbehandlingar som utförs av 
den instans de samverkar med utan att bli 
överhopade av en ohanterlig mängd 
information. En klar och tydlig 
informationspolicy är därför en central 
del i varje regelverk för 
uppgiftsbehandling. För att den 
registrerade snabbare och lättare ska 
kunna förstå och jämföra riktlinjer för 
uppgiftsskydd bör registeransvariga när 
de lämnar ut information till den 
registrerade presentera kortfattade 
ikonbaserade informationsriktlinjer innan 
de i detalj presenterar sina 
informationsriktlinjer. Dessa 
ikonbaserade informationsriktlinjer bör 
vara standardiserade så att de kan 
tillhandahållas i skriftlig och elektronisk 
form och de bör också enkelt kunna läsas 
på mobila enheter. Detaljerade 
förklaringar eller vidare kommentarer 
kan följa som en del av leveranserna av 
mer detaljerad information till de 
registrerade. När de standardiserade 
informationsriktlinjerna tillhandahålls 
elektroniskt bör de vara maskinläsbara 
för att tillåta innovativa genomföranden.

Or. en
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Ändringsförslag 477
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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, om hur länge 
uppgifterna kommer att lagras, och, om det 
inte går att bestämma detta, om vilka 
kriterier som gäller för att fastställa 
denna period, om rätten att få tillgång till 
dem, rätta eller radera dem samt om 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. en

Ändringsförslag 480
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) Principerna om rättvis och öppen 
behandling fordrar att den registrerade 
informeras särskilt om att behandling sker 
och syftet med den, hur länge uppgifterna 
kommer att lagras, rätten att få tillgång till 
dem, rätta eller radera dem samt rätten att 
lämna in klagomål. Graden av detaljer i 
informationen om den period under 
vilken personuppgifterna kommer att 
lagras kan variera beroende på de 
aktuella omständigheterna. När så är 
möjligt kan den anges som en specifik 
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tidsperiod, men annars räcker det att 
hänvisa till ett villkor, till exempel en 
föreskrift. 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. en

Ändringsförslag 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, om den uppskattade 
tidsperiod under vilken uppgifterna 
kommer att lagras, om rätten att få tillgång 
till dem, rätta eller radera dem samt om
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. en

Ändringsförslag 482
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Den registeransvarige eller 
registerföraren bör publicera information 
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om hur ofta personuppgifter har begärts 
av polis- och rättsmyndigheter, om vilka 
länder dessa förfrågningar kom från och 
om hur ofta dessa förfrågningar helt eller 
delvis har avvisats. 

Or. en

Ändringsförslag 483
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 
enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
medvetna om att behandling sker och kan 
kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, vilka 
kriterier som kan komma att användas för 
att fastställa hur länge uppgifterna 
kommer att lagras för varje ändamål, 
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. en

Motivering

Hämtat från IMCO-utskottets yttrande.
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Ändringsförslag 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 
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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.

registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, om
vilken tidsperiod behandlingen pågår, och, 
om det inte går att bestämma detta, om
vilka kriterier som gäller för att fastställa 
denna period, om 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. en

Ändringsförslag 486
Louis Michel

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 

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

nätverks- och informationssäkerhet och
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Dessa 
överväganden bör dock inte utmynna i att 
den registrerade förvägras all information.

Or. en

Ändringsförslag 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 489
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna 
inte stämmer överens med denna 
förordning. Registrerade bör särskilt ha 
rätt att få sina personuppgifter raderade och 
kunna begära att dessa uppgifter inte 
behandlas om de inte längre behövs med 
tanke på de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats, om de 

(53) Alla personer bör ha rätt att få sina 
personuppgifter rättade. Registrerade bör 
särskilt ha rätt att få sina personuppgifter 
raderade och kunna begära att dessa 
uppgifter inte behandlas om de inte längre 
behövs med tanke på de ändamål för vilka 
de samlats in eller på annat sätt behandlats, 
om de registrerade har återtagit sitt 
samtycke till behandling eller om de 
registrerade invänder mot behandling av 
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registrerade har återtagit sitt samtycke till 
behandling eller om de registrerade 
invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet. 
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet. 
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

Or. en

Motivering

”Rätten att bli bortglömd” är en rättighet som inte omfattas av denna förordning. Genom 
användningen av denna term får de registrerade löfte om en rättighet de i praktiken inte har. 
Rätten till radering måste vara så stark som möjligt, och hänsyn bör tas till de svårigheter 
som kan finnas med att ta bort personuppgifter på internet. Detta bör åstadkommas genom att 
man stärker rätten till radering i stället för att utlova icke-existerande rättigheter genom 
vilseledande benämningar.

Ändringsförslag 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt till radering” 
när lagring av uppgifterna inte stämmer 
överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
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personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

Or. en

Ändringsförslag 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
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har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för behandling av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter för hälso-
och sjukvårdsändamål, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

Or. en

Motivering

Rätten att bli bortglömd bör inte gälla personuppgifter om hälsotillstånd då dessa uppgifter 
behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål enligt artikel 81 a. Det är av stort intresse att de 
registrerades hälsotillstånd dokumenteras fullständigt, så att de kan få bästa möjliga vård 
och behandlingar under sin livstid.

Ändringsförslag 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna 
inte stämmer överens med denna 
förordning. Registrerade bör särskilt ha 
rätt att få sina personuppgifter raderade och 

(53) Alla personer bör ha rätt att få sina 
personuppgifter rättade. Registrerade bör 
särskilt ha rätt att få sina personuppgifter 
raderade och kunna begära att dessa 
uppgifter inte behandlas om de inte längre 
behövs med tanke på de ändamål för vilka 
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kunna begära att dessa uppgifter inte 
behandlas om de inte längre behövs med 
tanke på de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats, om de 
registrerade har återtagit sitt samtycke till 
behandling eller om de registrerade 
invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet. 
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

de samlats in eller på annat sätt behandlats, 
om de registrerade har återtagit sitt 
samtycke till behandling eller om de 
registrerade invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet. 
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

Or. en

Ändringsförslag 493
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
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har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i ställe för att 
radera dem.

har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem. I dessa fall, och i den 
utsträckning det föreligger ett 
allmänintresse eller den registrerades 
grundläggande rättigheter och friheter 
påverkas, bör den registrerade ha rätt att 
invända mot länkar till eller kopior eller 
reproduktioner av uppgifterna, om detta 
inte är nödvändigt för de berörda 
ändamålen.

Or. es

Motivering

När det gäller undantagen till rätten att bli bortglömd finns det vissa situationer som vanligen 
uppstår i den digitala världen, där spridningen av uppgifter via internet eller via sökmotorer 
kan leda till negativa konsekvenser för den registrerade som bör undvikas. När den 
registrerades intressen och grundläggande rättigheter och friheter har företräde bör allmän 
spridning och tillgång begränsas när det inte utgör en väsentlig aspekt av ändamålen med de 
ursprungliga uppgifterna.

Ändringsförslag 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas 
intresse på folkhälsoområdet, för 
utövandet av yttrandefriheten, när lagen så 
kräver eller när det finns anledning att 
begränsa behandlingen av uppgifterna i 
stället för att radera dem.

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, för hälso- och
sjukvårdsändamål enligt artikel 81, för 
utövandet av yttrandefriheten, när lagen så 
kräver eller när det finns anledning att 
begränsa behandlingen av uppgifterna i 
stället för att radera dem.

Or. en

Motivering

För att stämma överens med ordalydelsen i artikel 81.

Ändringsförslag 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga
forskningsändamål, i det allmännas 
intresse på folkhälsoområdet, för utövandet 
av yttrandefriheten, när lagen så kräver 
eller när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga
ändamål, i det allmännas intresse på 
folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

Or. en

Ändringsförslag 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och rätt att få sådana 
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bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas 
intresse på folkhälsoområdet, för 
utövandet av yttrandefriheten, när lagen så 
kräver eller när det finns anledning att 
begränsa behandlingen av uppgifterna i 
stället för att radera dem.

personuppgifter raderade när lagring av 
uppgifterna inte stämmer överens med 
denna förordning. Registrerade bör särskilt 
ha rätt att få sina personuppgifter raderade 
och kunna begära att dessa uppgifter inte 
behandlas om de inte längre behövs med 
tanke på de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats, om de 
registrerade har återtagit sitt samtycke till 
behandling eller om de registrerade 
invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet. 
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, för hälso- och 
sjukvårdsändamål enligt artikel 81, för 
utövandet av yttrandefriheten, när lagen så 
kräver eller när det finns anledning att 
begränsa behandlingen av uppgifterna i 
stället för att radera dem. Rätten till 
radering bör heller inte tillämpas om det 
är nödvändigt att lagra personuppgifterna 
för verkställande av ett avtal med den 
registrerade, om det finns ett lagkrav på 
att uppgifterna ska bevaras eller för att 
förhindra ekonomisk brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning. 
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 
överensstämmer med denna förordning. 
Denna rättighet är särskilt relevant när den 
registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten 
om riskerna med behandlingen, och senare 
vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt 
på internet. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas 
intresse på folkhälsoområdet, för 
utövandet av yttrandefriheten, när lagen så 
kräver eller när det finns anledning att 
begränsa behandlingen av uppgifterna i 
stället för att radera dem.

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och rätt att få sådana 
personuppgifter raderade när lagring av 
uppgifterna inte stämmer överens med 
denna förordning. Registrerade bör särskilt 
ha rätt att få sina personuppgifter raderade 
och kunna begära att dessa uppgifter inte 
behandlas om de inte längre behövs med 
tanke på de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats, om de 
registrerade har återtagit sitt samtycke till 
behandling eller om de registrerade 
invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt 
samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med 
behandlingen, och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet. 
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, för hälso- och 
sjukvårdsändamål enligt artikel 81, för 
utövandet av yttrandefriheten, när lagen så 
kräver eller när det finns anledning att 
begränsa behandlingen av uppgifterna i 
stället för att radera dem. Rätten till 
radering bör heller inte tillämpas om det 
är nödvändigt att lagra personuppgifterna 
för verkställande av ett avtal med den 
registrerade, om det finns ett lagkrav på 
att uppgifterna ska bevaras eller för att 
förhindra ekonomisk brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 498
Axel Voss
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Förslag till förordning
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Den registrerade bör alltid ha 
möjlighet att ge ett generellt samtycke till 
att hans eller hennes uppgifter används 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål, och att 
dra tillbaka sitt samtycke när som helst.

Or. en

Motivering

Ett generellt samtycke behövs för forskning på medicinska områden där man bland annat 
använder biobanker och vävnadsbanker. Biobanker är samlingar av biologiska prover och 
data som byggts upp under en tid och används för medicinsk forskning och diagnostik. Om en 
registrerad kan få en förfrågan om att ge generellt samtycke vid sitt första besök hos en 
läkare kan forskare använda dessa uppgifter utan att behöva fråga den registrerade vid varje 
liten forskningsuppgift de ska utföra.

Ändringsförslag 499
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt 
att registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar 
dessa uppgifter om att en registrerad 
person begärt att de ska radera alla 
länkar till och kopior eller reproduktioner 
av dessa personuppgifter. För att 
säkerställa informationen i fråga bör 
registeransvariga vidta alla rimliga 
åtgärder, däribland tekniska sådana, vad 
avser de uppgifter som de är ansvariga 
för. När tredje part offentliggör 

utgår
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personuppgifter bör de registeransvariga 
anses bära ansvaret för offentliggörandet 
om de har lämnat tillstånd till det.

Or. en

Ändringsförslag 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt 
att registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar 
dessa uppgifter om att en registrerad 
person begärt att de ska radera alla 
länkar till och kopior eller reproduktioner 
av dessa personuppgifter. För att 
säkerställa informationen i fråga bör 
registeransvariga vidta alla rimliga 
åtgärder, däribland tekniska sådana, vad 
avser de uppgifter som de är ansvariga 
för. När tredje part offentliggör 
personuppgifter bör de registeransvariga 
anses bära ansvaret för offentliggörandet 
om de har lämnat tillstånd till det.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli (54) För att stärka ”rätten till radering” i 
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bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 
tillstånd till det.

nätmiljön bör rätten till radering även 
utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 
tillstånd till det.

Or. en

Ändringsförslag 502
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att
då så är möjligt, med hänsyn till det 
specifika sammanhang där uppgifterna 
offentliggjordes och den registrerades och 
registerförarens ansvar, radera 
personuppgifter som offentliggjorts. 
Registerföraren bör då så är möjligt
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
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tillstånd till det. tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 
tillstånd till det.

Or. en

Ändringsförslag 503
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. När tredje part 
offentliggör personuppgifter bör de 
registeransvariga anses bära ansvaret för 
offentliggörandet om de har lämnat 
tillstånd till det.

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar dessa 
uppgifter om att en registrerad person 
begärt att de ska radera alla länkar till och 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. För att säkerställa 
informationen i fråga bör registeransvariga 
vidta alla rimliga åtgärder, däribland 
tekniska sådana, vad avser de uppgifter 
som de är ansvariga för. I de fall där de 
åtgärder som vidtagits av den 
registeransvarige inte har haft någon 
verkan eller den registeransvarige inte 
kan påträffas, har upphört med sin 
verksamhet eller inte kan kontaktas har 
den registrerade rätt att begära att tredje 
parter som håller på att behandla sådana 
uppgifter ska radera eventuella länkar till, 
eller kopior eller reproduktioner av dessa 
uppgifter. När tredje part offentliggör 
personuppgifter bör de registeransvariga 
anses bära ansvaret för offentliggörandet 
om de har lämnat tillstånd till det.

Or. es
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Motivering

Syftet här är att den registrerade ska kunna vända sig till den tredje part som behandlar 
personuppgifterna för att när så är möjligt utöva rätten till att bli bortglömd via den 
registeransvarige.

Ändringsförslag 504
Louis Michel

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. en

Ändringsförslag 505
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) För att ytterligare stärka de 
registrerades kontroll över sina egna 

(55) För att ytterligare stärka de 
registrerades kontroll över sina egna 
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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.

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.
Registeransvariga bör uppmuntras att 
utveckla driftskompatibla format som 
möjliggör uppgiftsportabilitet. 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.

Or. en

Motivering

Det bör bli enklare för konsumenter att ta med sig sina uppgifter från en 
registerförare/registeransvarig till en annan. Detta skulle öka konkurrensen.

Ändringsförslag 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 fritt tillgängligt, driftskompatibelt 
och om möjligt öppet 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 
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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.

tillämpning, exempelvis ett socialt nätverk, 
till en annan. De som tillhandahåller 
informationssamhällets tjänster bör inte 
göra uppgiftsöverföring till ett 
obligatoriskt villkor för tillhandahållandet 
av sina tjänster. Sociala nätverk bör 
uppmuntras att så långt möjligt lagra 
uppgifter på ett sätt som möjliggör verklig 
uppgiftsportabilitet för de registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 507
Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) I de fall när personuppgifter lagligen 
får behandlas för att skydda den 
registrerades grundläggande intressen eller 
på grund av samhälleliga intressen,
myndighetsutövning eller en 
registeransvarigs berättigade intressen bör 
alla registrerade personer likväl ha rätt att 
göra invändningar mot behandling av alla 
uppgifter som rör dem. Den 
registeransvarige bör åläggas bevisbördan 
när det gäller att visa att deras berättigade 
intressen kan överskugga den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter.

(56) I de fall när personuppgifter lagligen 
får behandlas för att skydda den 
registrerades grundläggande intressen eller 
på grund av samhälleliga intressen eller
myndighetsutövning bör alla registrerade 
personer likväl ha rätt att göra 
invändningar mot behandling av alla 
uppgifter som rör dem. Den 
registeransvarige bör åläggas bevisbördan 
när det gäller att visa att deras berättigade 
intressen kan överskugga den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter

Or. en

Motivering

För att återställa balansen mellan registeransvariga och registrerade måste det alltid vara 
tillåtet med invändningar mot uppgiftsbehandling baserat på berättigat intresse, och inte bara 
baserat på en registrerads särskilda situation.
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Ändringsförslag 508
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(57) När personuppgifter behandlas för ett 
eller flera specifika ändamål bör den 
registrerade ha rätt att i förväg kostnadsfritt 
och på ett enkelt och effektivt sätt resa 
invändningar mot behandlingen. När 
samtycke ursprungligen har använts som 
ett legalt ändamål för behandlingen bör 
den registeransvarige regelbundet 
informera den registrerade om dennes 
rättigheter enligt artiklarna 15, 17, 18 och 
19.

Or. en

Ändringsförslag 509
Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(57) När personuppgifter behandlas
baserat på den registeransvariges 
berättigade intressen bör den registrerade 
ha rätt att i förväg kostnadsfritt och på ett 
enkelt och effektivt sätt resa invändningar 
mot behandlingen.

Or. en

Motivering

Det behövs en stark rätt till invändningar mot all uppgiftsbehandling baserad på berättigade 
intressen, och i enlighet med det nya skälet 39a utesluter detta direkt marknadsföring som ett 
berättigat intresse.
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Ändringsförslag 510
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 511
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 57 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Opt-out-register omfattar personer 
som uttryckt en vilja att inte få 
reklamutskick eller bli kontaktade i 
kommersiellt syfte via en eller flera 
kommunikationskanaler. Dessa register 
sköts av branschorganisationer eller 
konsumentorganisationer. Offentliga 
myndigheter bör kraftfullt uppmuntra 
företag att använda sig av dessa register. 
När det gäller användning av 
personuppgifter för direktmarknadsföring 
bör konsumenten alltid underrättas om 
huruvida företaget använder sig av opt-
out-register eller inte. Denna information 
bör omfatta opt-out-registrets syfte och 
möjligheten att registrera sig där.

Or. fr

Motivering

Ett opt-out-register kan vara ett särskilt anpassat och effektivt verktyg inom ramen för 
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direktmarknadsföring. Dessa register är emellertid fortfarande föga kända. En utveckling av 
dessa register bör uppmuntras.

Ändringsförslag 512
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Fysiska personer bör inte vara 
tvungna att underkasta sig åtgärder som 
bygger på profilering genom automatisk
behandling. Sådana åtgärder bör dock 
godtas när de uttryckligen är tillåtna 
enligt lag, när de vidtas vid ingåendet 
eller genomförandet av ett avtal eller när 
den registrerade har gett sitt samtycke. 
Denna form av uppgiftsbehandling bör 
emellertid omgärdas av lämpliga 
skyddsåtgärder, bl.a. särskild information 
till den registrerade, rätt till personlig 
kontakt samt garantier för att åtgärderna 
inte berör barn.

(58) En registrerad bör bara utsättas för 
en åtgärd baserad på profilering om 
behandlingen är baserad på grunderna 
för tillåten behandling och åtföljs av en 
unions- eller medlemsstatslag där det 
också fastställs lämpliga åtgärder för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen. Varje fysisk person bör ha rätt 
att invända mot att utsättas för åtgärder 
baserade på profilering.

Or. en

Ändringsförslag 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling.
Sådana åtgärder bör dock godtas när de 
uttryckligen är tillåtna enligt lag, när de 
vidtas vid ingåendet eller genomförandet 
av ett avtal eller när den registrerade har 
gett sitt samtycke. Denna form av 

(58) Fysiska och juridiska personer bör 
inte vara tvungna att underkasta sig 
åtgärder som bygger på profilering genom 
automatisk behandling och som har 
rättsliga följder för vederbörande eller 
märkbart påverkar vederbörande. De 
verkliga effekterna bör vara jämförbara 
till sin intensitet med rättsliga effekter för 
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uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt att garantier 
för att åtgärderna inte berör barn.

att omfattas av denna bestämmelse. Detta 
är inte fallet för åtgärder i samband med 
marknadskommunikation, exempelvis på 
området för hantering av kundrelationer 
eller kundvärvning. Åtgärder som bygger 
på profilering genom automatisk 
behandling och som har rättsliga följder 
för en fysisk eller juridisk person eller 
märkbart påverkar en fysisk person bör 
dock godtas när de uttryckligen är tillåtna 
enligt lag, när de vidtas vid ingåendet eller 
genomförandet av ett avtal eller när den 
registrerade har gett sitt samtycke. Denna 
form av uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt garantier för 
att åtgärderna inte berör barn.

Or. en

Ändringsförslag 514
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling.
Sådana åtgärder bör dock godtas när de 
uttryckligen är tillåtna enligt lag, när de 
vidtas vid ingåendet eller genomförandet 
av ett avtal eller när den registrerade har 
gett sitt samtycke. Denna form av 
uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt att garantier 
för att åtgärderna inte berör barn.

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling
och som har rättsliga följder för 
vederbörande eller märkbart påverkar 
vederbörande. De verkliga effekterna bör 
vara jämförbara till sin intensitet med 
rättsliga effekter för att omfattas av denna 
bestämmelse. Detta är inte fallet för
åtgärder i samband med 
marknadskommunikation, exempelvis på 
området för hantering av kundrelationer 
eller kundvärvning. Åtgärder som bygger 
på profilering genom automatisk 
behandling och som har rättsliga följder 
för en fysisk person eller märkbart 
påverkar vederbörande bör dock godtas 
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när de uttryckligen är tillåtna enligt lag, när 
de vidtas vid ingåendet eller 
genomförandet av ett avtal eller när den 
registrerade har gett sitt samtycke. Denna 
form av uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt garantier för 
att åtgärderna inte berör barn.

Or. en

Ändringsförslag 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling.
Sådana åtgärder bör dock godtas när de 
uttryckligen är tillåtna enligt lag, när de 
vidtas vid ingåendet eller genomförandet 
av ett avtal eller när den registrerade har 
gett sitt samtycke. Denna form av 
uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt att garantier 
för att åtgärderna inte berör barn.

(58) Fysiska och juridiska personer bör 
inte vara tvungna att underkasta sig 
åtgärder som bygger på profilering genom 
automatisk behandling och som har 
rättsliga följder för vederbörande eller 
märkbart påverkar vederbörande. De 
verkliga effekterna bör vara jämförbara 
till sin intensitet med rättsliga effekter för 
att omfattas av denna bestämmelse. Detta 
är inte fallet för åtgärder i samband med 
marknadskommunikation, exempelvis på 
området för hantering av kundrelationer 
eller kundvärvning. Åtgärder som bygger 
på profilering genom automatisk 
behandling och som har rättsliga följder 
för en fysisk eller juridisk person eller 
märkbart påverkar en fysisk person bör 
dock godtas när de uttryckligen är tillåtna 
enligt lag, när de vidtas vid ingåendet eller 
genomförandet av ett avtal eller när den 
registrerade har gett sitt samtycke. Denna 
form av uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt garantier för 
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att åtgärderna inte berör barn.

Or. en

Ändringsförslag 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 519
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) Det är viktigt att föra en 
strukturerad dialog med näringslivet för 
att denna förordning ska genomföras. 
Näringslivet bör ta sin del av ansvaret för 
att utarbeta innovativa lösningar, 
produkter och tjänster som ger ett säkrare 
skydd av personuppgifter, särskilt för 
barn, t.ex. genom uppförandekodexar och 



AM\926396SV.doc 121/174 PE504.340v01-00

SV

övervakningsmekanismer. Självreglering 
innebär dock inte att näringslivet 
undantas från denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 ändamålet för en behandling 
gemensamt tillsammans med andra 
registeransvariga eller när en behandling 
utförs på en registeransvarigs vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 523
Louis Michel

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 

(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 



PE504.340v01-00 122/174 AM\926396SV.doc

SV

bestämmer ändamål, villkor och medel för 
en behandling gemensamt tillsammans 
med andra registeransvariga eller när en 
behandling utförs på en registeransvarigs 
vägnar.

bestämmer ändamålet för en behandling 
gemensamt tillsammans med andra 
registeransvariga eller när en behandling 
utförs på en registeransvarigs vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 ändamålet för en behandling 
gemensamt tillsammans med andra 
registeransvariga eller när en behandling 
utförs på en registeransvarigs vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 525
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 62a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62a) Uppgiftsöverföring mellan 
registeransvarig och registerförare 
regleras inte av några ytterligare 
bestämmelser i förordningen. Det 



AM\926396SV.doc 123/174 PE504.340v01-00

SV

gemensamma ansvar som regleras i 
avtalet ger en enhetlig skyddsnivå som 
garanterar att personuppgifterna hanteras 
omsorgsfullt. De registeransvariga och
registerförarna bör därför inte betraktas 
som mottagare.

Or. en

Ändringsförslag 526
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande 
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka deras 
beteende, bör de registeransvariga utnämna 
en företrädare, såvida inte de är etablerade 
i ett tredjeland som har en adekvat 
skyddsnivå, eller de registeransvariga är ett 
litet eller medelstort företag eller en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande 
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka dem, bör de 
registeransvariga utnämna en företrädare, 
såvida inte de är etablerade i ett tredjeland 
som har en adekvat skyddsnivå, eller de 
registeransvariga är ett företag vars 
uppgiftsbehandling omfattar färre än 
500 registrerade eller är en myndighet 
eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 63
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka deras 
beteende, bör de registeransvariga utnämna 
en företrädare, såvida inte de är etablerade 
i ett tredjeland som har en adekvat 
skyddsnivå, eller de registeransvariga är ett 
litet eller medelstort företag eller en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, bör de registeransvariga 
utnämna en företrädare, såvida inte de är 
etablerade i ett tredjeland som har en 
adekvat skyddsnivå, eller de 
registeransvariga är ett litet eller medelstort 
företag eller en myndighet eller ett organ, 
eller när de registeransvariga bara 
undantagsvis erbjuder varor eller tjänster 
till de registrerade. Företrädaren bör agera 
på den registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av den behöriga
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 528
Jan Mulder

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) Alla registeransvariga och 
registerförare bör vara skyldiga att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten. För 
att påvisa att denna förordning följs, bör de 
registeransvariga eller registerförarna 
dokumentera behandlingarna, om det 
gäller någon av de typer av behandling
som nämns i artikel 33.2.
Registeransvariga eller registerförare bör 
på tillsynsmyndighetens begäran göra 
dokumenteringen tillgänglig, så att den kan 
tjäna som grund för övervakningen av 
behandlingen.
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Or. en

Motivering

Det är upp till den registeransvarige eller registerföraren att vid behov ge information till 
tillsynsmyndigheten eller den registrerade. Denna förordning bör inte vara alltför preskriptiv 
och kräva dokumentation av all behandling. Ansvaret för att vid behov tillhandahålla 
dokumentation ligger hos den registeransvarige eller registerföraren.

Ändringsförslag 529
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga dokumentera 
sådana behandlingar som efter riskanalys 
bedöms medföra höggradiga risker för de 
registrerades grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till integritet. Alla 
registeransvariga bör vara skyldiga att 
samarbeta med tillsynsmyndigheten och på 
dennas begäran göra dokumenteringen 
tillgänglig så att den kan tjäna som grund 
för övervakningen av behandlingen. Varje 
registerförare bör ge den 
registeransvarige all information som 
behövs för att denne ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.
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Ändringsförslag 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 531
Louis Michel

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 bevara en 
beskrivning av varje behandling under 
dess ansvar. Alla registeransvariga bör 
vara skyldiga att samarbeta med 
tillsynsmyndigheten och på dennas begäran 
göra dokumenteringen tillgänglig så att den 
kan tjäna som grund för övervakningen av 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 533
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. Åtgärderna bör leda till en 

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

säkerhetsnivå med hänsyn till dagens 
tekniska utveckling och till kostnaderna för 
genomförandet med hänsyn till riskerna 
och vilken typ av personuppgifter som ska 
skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 536
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför så snart de blir medvetna om ett 
sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 24 timmar.
Om detta inte kan uppnås inom 24 timmar 
bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av brottet bör meddelas utan 
onödig fördröjning så att de kan vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ett brott 
bör anses negativt påverka en registrerad 
persons personuppgifter eller integritet när 
det exempelvis kan leda till identitetsstöld 
eller bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende. 
Anmälan bör beskriva 
personuppgiftsbrottets art samt innehålla 
rekommendationer för berörd enskild 

(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.
Detta ansvar bör ligga hos de 
registeransvariga. 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 
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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.

meddelas så snart detta rimligtvis är 
möjligt, i nära samarbete med 
tillsynsmyndigheten och i enlighet med den 
vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter (t.ex. 
brottsbekämpande myndigheter). För att 
den drabbade personen ska kunna mildra 
en omedelbar skaderisk bör han eller hon 
meddelas omedelbart. Däremot kan 
behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

Or. en

Motivering

Registeransvariga blir inte alltid medvetna om ett personuppgiftsbrott inom en viss tidsfrist. 
Det är viktigt att tillsynsmyndigheten underrättas utan onödigt dröjsmål och att 
registerföraren eller den registeransvarige kan visa vad denne har gjort efter det att brottet 
upptäcktes.

Ändringsförslag 537
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför så snart de blir medvetna om ett 
sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 24 timmar. 
Om detta inte kan uppnås inom 24 timmar
bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av brottet bör meddelas utan 

(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. 
Om detta inte kan uppnås inom rimlig tid
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 
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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.

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är hämtat ur yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi.

Ändringsförslag 538
Dimitrios Droutsas

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 

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

sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 72 timmar. 
Om detta inte kan uppnås inom 72 timmar
bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av brottet bör meddelas utan 
onödig fördröjning så att de kan vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ett brott 
bör anses negativt påverka en registrerad 
persons personuppgifter eller integritet när 
det exempelvis kan leda till identitetsstöld 
eller bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende. 
Anmälan bör beskriva 
personuppgiftsbrottets art samt innehålla 
rekommendationer för berörd enskild 
person om hur de potentiella negativa 
effekterna kan mildras. De registrerade bör 
meddelas så snart detta rimligtvis är 
möjligt, i nära samarbete med 
tillsynsmyndigheten och i enlighet med den 
vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter (t.ex. 
brottsbekämpande myndigheter). För att 
den drabbade personen ska kunna mildra 
en omedelbar skaderisk bör han eller hon 
meddelas omedelbart. Däremot kan 
behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

Or. en

Ändringsförslag 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför, så snart de blir medvetna om ett 
brott som negativt påverkar en registrerad 
persons personuppgifter eller integritet,
anmäla sådant brott till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 72 timmar. 
Om sådan anmälan inte kan göras inom 
72 timmar bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av liknande brott bör informeras 
om detta 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 brottets potentiella negativa 
effekter 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 
exempelvis 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. pl

Ändringsförslag 540
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 67
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför så snart de blir medvetna om ett 
sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och inom en arbetsdag gällande för det 
land där den registeransvariga har sitt 
säte. Om detta inte kan uppnås inom 
en arbetsdag 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 ha en negativ inverkan på en 
registrerad persons personuppgifter eller 
integritet när det exempelvis kan leda till 
identitetsstöld eller bedrägeri, fysisk skada, 
betydande förödmjukelse eller skadat 
anseende. 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. hu

Motivering

Om åtgärderna är knutna till timmar blir det i vissa fall svårt att genomföra dem och därmed 
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svårt att följa föreskrifterna. 72 timmar är för mycket, eftersom det i vissa fall kan betyda så 
mycket som tre arbetsdagar. En arbetsdag är däremot en lämplig tidsfrist för ett omedelbart 
ingripande.

Ändringsförslag 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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. 
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.
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behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

Or. en

Ändringsförslag 542
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(70) Direktiv 95/46/EG innehöll 
bestämmelser om en allmän skyldighet att 
anmäla behandling av personuppgifter till 
tillsynsmyndigheterna. Denna skyldighet 
medförde administrativa och ekonomiska 
bördor, men förbättrade inte alltid 
personuppgiftsskyddet. Denna 
övergripande och allmänna 
anmälningsskyldighet bör därför avskaffas.

Or. en

Motivering

I skäl 70 nämns helt korrekt att den allmänna skyldigheten att underrätta tillsynsmyndigheten 
om behandling av personuppgifter medför administrativa och ekonomiska bördor. Den bör 
därför inte ersättas med en liknande skyldighet. De registeransvariga ska i stället delta i 
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samråd och göra utförliga konsekvensbedömningar som endast på begäran lämnas till 
tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 543
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 544
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skapar överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 33 och den 
riskbaserade metod som föreslås. Dessutom hänvisas till möjligheten i enlighet med artikel 18 
i direktiv 95/46/EG att undanta lågriskbehandling från anmälningsskyldigheten. 
Kommissionens förslag innehöll inget sådant undantag. Detta undantag återinförs genom den 
riskbaserade metod som föreslås, särskilt i ändringsförslagen till artiklarna 28 och 33.

Ändringsförslag 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(70) Direktiv 95/46/EG innehöll 
bestämmelser om en allmän skyldighet att 
anmäla behandling av personuppgifter till 
tillsynsmyndigheterna. Denna skyldighet 
medförde administrativa och ekonomiska 
bördor, men förbättrade inte alltid 
personuppgiftsskyddet. Denna 
övergripande och allmänna 
anmälningsskyldighet bör därför avskaffas.

Or. en

Ändringsförslag 546
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Detta bör särskilt vara tillämpligt på 
nyligen etablerade storskaliga register, 
vars syfte är behandla betydande mängder 
personuppgifter på regional, nationell 
eller övernationell nivå och som skulle 
kunna påverka ett stort antal av de 
registrerade.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Detta bör särskilt vara tillämpligt på 
nyligen etablerade storskaliga register,
vars syfte är behandla betydande mängder 
personuppgifter på regional, nationell 
eller övernationell nivå och som skulle 
kunna påverka ett stort antal av de 
registrerade.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 548
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71a) Registeransvariga bör inrikta sig på 
att skydda personuppgifter under hela 
datalivscykeln från insamling och 
behandling till radering, genom att från 
början investera i en hållbar ram för 
uppgiftshanteringen och genom att följa 
upp den med ett omfattande 
kontrollsystem.

Or. en

Ändringsförslag 549
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Skäl 71b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71b) Varje registeransvarig bör först 
genomföra en riskanalys av 
uppgiftsbehandlingarna. Riskanalysen 
ska omfatta en bedömning av dels vilka 
särskilda risker som en behandling på 
grund av sin karaktär, sin omfattning 
eller sina ändamål medför för de 
registrerades rättigheter och friheter, dels 
vilka skyldigheter som måste fullgöras i 
enlighet med denna förordning. 
Riskanalysen bör uppdateras om något av 
de nämnda kriterierna ändras, och den 
bör dokumenteras om resultaten inte 
innebär att det krävs en 
konsekvensbedömning med avseende på 
uppgiftsskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 550
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 71c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71c) Det mest grundläggande för allt 
hållbart uppgiftsskydd är 
konsekvensbedömningar, som gör 
företagen medvetna om alla tänkbara 
konsekvenser av uppgiftsbehandlingen. 
Med noggranna konsekvensbedömningar 
kan man väsentligt begränsa 
sannolikheten för personuppgiftsbrott 
eller behandling som kränker rätten till 
integritet. I konsekvensbedömningar 
avseende uppgiftsskydd bör man alltid ta 
hänsyn till hanteringen av 
personuppgifter under hela 
datalivscykeln, från insamling och 
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behandling till radering, och i detalj 
beskriva vilka behandlingar som planeras, 
vilka risker de innebär för de 
registrerades rättigheter och friheter, 
vilka åtgärder som vidtas för att hantera 
riskerna samt vilka skyddsåtgärder, 
säkerhetsåtgärder och mekanismer som 
tillämpas för att se till att förordningen 
följs.

Or. en

Ändringsförslag 551
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Ibland kan det vara förnuftigt och 
ekonomiskt att en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd inriktar sig på ett 
vidare område än ett enda projekt, 
exempelvis när myndigheter eller organ 
avser att skapa en gemensam tillämpnings-
eller behandlingsplattform eller när flera 
registeransvariga planerar att införa en 
gemensam tillämpnings- eller 
behandlingsmiljö för en hel bransch eller 
ett helt segment eller för en allmänt 
utnyttjad horisontell verksamhet.

(72) Ibland kan det vara nödvändigt att en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd inriktar sig på ett vidare 
område än ett enda projekt, exempelvis när 
myndigheter eller organ avser att skapa en 
gemensam tillämpnings- eller 
behandlingsplattform eller när flera 
registeransvariga planerar att införa en 
gemensam tillämpnings- eller 
behandlingsmiljö för en hel bransch eller 
ett helt segment eller för en allmänt 
utnyttjad horisontell verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 552
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 553
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

grundas på en sådan lagstiftande åtgärd 
som definierar behandlingens art och anger 
lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 554
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(74) Om det av en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd framgår att 
behandlingen innebär att de registrerades 
rättigheter och friheter utsätts för 
höggradiga särskilda risker, exempelvis att 
enskilda fråntas sina rättigheter eller 
genom att särskild ny teknik används, bör 
den registeransvarige dokumentera 
konsekvensbedömningen med avseende 
på rätten till integritet och på begäran 
göra konsekvensbedömningen tillgänglig 
för tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten bör rådfrågas som 
ett led i det nationella parlamentets 
förberedande arbete med en åtgärd eller 
som ett led i arbetet med en åtgärd som 
grundas på en sådan lagstiftande åtgärd 
som definierar behandlingens art och anger 
lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skapar överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 34.

Ändringsförslag 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 556
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) Konsekvensbedömningar är endast 
till nytta om företagen ser till att hålla sig 
till vad som ursprungligen utlovats i dem. 
De registeransvariga bör därför 
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genomföra regelbundna kontroller av 
uppgiftsskyddet, som visar att det 
uppgiftsskyddssystem som tillämpas 
överensstämmer med vad som utlovas i 
konsekvensbedömningen avseende 
uppgiftsskyddet. Kontrollerna bör 
dessutom visa den registeransvariges 
förmåga att uppfylla de registrerades egna 
önskemål. Om kontrollen visar på 
oegentligheter bör dessa tas upp och 
rekommendationer ges för hur man ska 
skapa full överensstämmelse med vad som 
utlovas.

Or. en

Ändringsförslag 557
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) Uppgiftsskyddsorganisationerna 
eller uppgiftsskyddsombuden övervakar 
den registeransvariges och 
registerförarens behandling av 
personuppgifter i syfte att ge dem råd om 
efterlevnaden av denna förordning. De 
bör på så vis bidra till att säkerställa att de 
registrerades rättigheter och friheter inte 
riskerar att kränkas som en följd av 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 558
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 74b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74b) Uppgiftsskyddsorganisationer eller 
uppgiftsskyddsombud har en oberoende 
ställning, vilket innebär att de inte ska ta 
emot instruktioner när det gäller 
utövandet av funktionen som utnämnd 
uppgiftsskyddsbehörig. 
Uppgiftsskyddsorganisationen eller 
uppgiftsskyddsombudet ska rapportera 
direkt till den registeransvariges eller 
registerförarens ledning.

Or. en

Motivering

I skälet hänvisas till artikel 36.2.

Ändringsförslag 559
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett företag inom 
den privata sektorn och omfattar fler än 
500 registrerade per år, eller när ett 
företags kärnverksamheter inbegriper 
behandling som kräver regelbunden och 
systematisk övervakning bör en person 
bistå den registeransvarige eller 
registerföraren för att övervaka den interna 
efterlevnaden av denna förordning. Denna 
typ av uppgiftsskyddsombud bör, vare sig 
de är anställda av den registeransvarige 
eller ej, kunna fullgöra sitt uppdrag och 
utföra sina arbetsuppgifter på ett oberoende 
sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 560
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person eller ett 
arbetsteam bistå den registeransvarige eller 
registerföraren för att övervaka den interna 
efterlevnaden av denna förordning. Denna 
typ av uppgiftsskyddsombud bör, vare sig 
de är anställda av den registeransvarige 
eller ej, kunna fullgöra sitt uppdrag och 
utföra sina arbetsuppgifter på ett oberoende 
sätt. Det slutgiltiga ansvaret ska dock 
ligga hos organisationens ledning.

Or. en

Ändringsförslag 561
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett företag som 
är nära knutet till dess kärnverksamheter, 
och innebär en hög risk för de 
registrerades rättigheter och friheter, 
särskilt deras rätt till integritet, såsom
regelbunden och systematisk övervakning 
av den registrerade oavsett vilka metoder 
som tillämpas för att mäta sådana risker 
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denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

bör en person bistå den registeransvarige 
för att övervaka den interna efterlevnaden 
av denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt. I 
varje annat fall bör utnämningen av en 
sådan person vara frivillig. 
Uppgiftsskyddsombudet ska utnämnas på 
grundval av yrkesmässiga kvalifikationer 
och, i synnerhet, expertkunnande om 
lagstiftning och praxis avseende 
uppgiftsskydd samt förmåga att fullgöra 
sina uppgifter. Den nödvändiga nivån på 
expertkunnandet ska fastställas särskilt i 
enlighet med den uppgiftsbehandling som 
utförs och det skydd som krävs för de 
personuppgifter som behandlas av den 
registeransvarige.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag stämmer överens med ändringsförslagen till artikel 35.

Ändringsförslag 562
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 

När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn eller omfattar 
fler än 500 registrerade per år, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling av 
känsliga uppgifter eller behandling som 
kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
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anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

denna förordning. Arkiverade uppgifter 
som är begränsade på ett sådant sätt att de 
inte omfattas av registeransvarigas 
gängse tillgång till uppgifter och 
behandling och uppgifter som inte längre 
kan ändras bör inte beaktas vid 
fastställandet av om uppgifter om ett stort 
antal registrerade behandlas. Denna typ 
av uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej 
och vare sig de arbetar heltid eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

Or. en

Ändringsförslag 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett företag inom 
den privata sektorn som har minst 
50 medarbetare eller som behandlar 
personuppgifter om minst 
250 registrerade, eller när ett företags 
kärnverksamheter, oavsett företagets 
storlek, inbegriper behandling som kräver 
regelbunden och systematisk övervakning 
bör en person bistå den registeransvarige 
eller registerföraren för att övervaka den 
interna efterlevnaden av denna förordning. 
Denna typ av uppgiftsskyddsombud bör, 
vare sig de är anställda av den 
registeransvarige eller ej, kunna fullgöra 
sitt uppdrag och utföra sina arbetsuppgifter 
på ett oberoende sätt. För att garantera 
uppgiftsskyddsombudets oberoende 
ställning bör denne i fullgörandet av sitt 
uppdrag ha ett särskilt skydd mot 
uppsägning och diskriminering, som är 
jämförbart med de nationella 
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bestämmelserna om skydd för 
arbetstagarrepresentanter. Utnämningen 
måste godkännas av företrädare för 
företagets anställda. Dessutom bör 
uppgiftsskyddsombudet få möjlighet till 
fortbildning och vidareutbildning som 
bekostas av den registeransvarige eller 
registerföraren.

Or. de

Ändringsförslag 564
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn eller omfattar fler 
än 249 registrerade per år, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Arkiverade uppgifter 
som är begränsade på ett sådant sätt att de 
inte omfattas av registeransvarigas 
gängse tillgång till uppgifter och 
behandling och uppgifter som inte längre 
kan ändras bör inte beaktas vid 
fastställandet av om uppgifter om ett stort 
antal registrerade behandlas. Denna typ 
av uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej 
och vare sig de arbetar heltid eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt. För 
att säkerställa att principerna om inbyggt 
integritetsskydd och uppgiftsskydd som 
standard efterlevs bör 
uppgiftsskyddsombudet särskilt rådfrågas 
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före utformning, upphandling, utveckling 
och inrättande av system för automatisk 
behandling av personuppgifter.

Or. hu

Motivering

Företag med fler än 249 anställda definieras som stora företag. Därför är 500 ett för högt 
värde för att definiera övriga fall. För enhetlighetens skull ska riktmärket vara 249.

Ändringsförslag 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett företag inom 
den privata sektorn, eller när ett företags 
kärnverksamheter, oavsett företagets 
storlek, inbegriper behandling som kräver 
regelbunden och systematisk övervakning 
bör en person bistå den registeransvarige 
eller registerföraren för att övervaka den 
interna efterlevnaden av denna förordning. 
Denna typ av uppgiftsskyddsombud bör, 
vare sig de är anställda av den 
registeransvarige eller ej, kunna fullgöra 
sitt uppdrag och utföra sina arbetsuppgifter 
på ett oberoende sätt. För att garantera 
uppgiftsskyddsombudens oberoende när 
de utför sina uppgifter bör de åtnjuta 
särskilt skydd mot avskedande och 
diskriminering, jämförbart med det som 
gäller för fackföreträdare eller 
arbetstagarföreträdare i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis. 
Uppgiftsskyddsombud ska utses efter 
samtycke från arbetsplatsombud.

Or. en
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Ändringsförslag 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person, eller en 
organisation, bistå den registeransvarige 
eller registerföraren för att övervaka den 
interna efterlevnaden av denna förordning. 
Denna typ av uppgiftsskyddsombud eller 
dataskyddsorganisationer bör kunna 
fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

Or. en

Ändringsförslag 567
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) Uppgiftsskyddsombudet bör minst 
ha följande kvalifikationer: omfattande 
kunskap om uppgiftsskyddslagstiftningens 
innehåll och tillämpning, inklusive 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden, kunskap om de tekniska 
kraven för inbyggt integritetsskydd, 
integritetsskydd som standard samt 
datasäkerhet, branschspecifik kunskap 
som står i proportion till omfattningen av 
den registeransvariges eller 
registerförarens verksamhet samt hur 
känsliga de behandlade uppgifterna är, 



PE504.340v01-00 154/174 AM\926396SV.doc

SV

förmåga att utföra inspektioner, 
sökningar, dokumentering, analys av 
loggfiler samt ingående kännedom om 
arbetstagarrepresentationens uppgifter 
och behörighet. Registerföraren bör ge 
uppgiftsskyddsombudet möjlighet att delta 
i avancerad utbildning så att han eller 
hon kan upprätthålla den specialiserade 
kunskap som behövs i arbetet.

Or. hu

Motivering

Beredskapen att samarbeta kan inte på ett tillfredsställande sätt mätas och är snarare ett 
allmänt krav på arbetsplatsen. Däremot är kunskapen om arbetstagarrepresentationen 
befogenheter av avgörande betydelse även när det gäller frågor om uppgiftshantering.

Ändringsförslag 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) Om uppgiftsskyddsombudet är 
anställt av den registeransvarige eller av 
registerföraren bör 
uppgiftsskyddsombudet, för att hans eller 
hennes oberoende ska garanteras, åtnjuta 
särskilt skydd mot avskedande och 
diskriminering när han eller hon utför 
sina uppgifter. Skyddet ska vara 
jämförbart med det som gäller för 
arbetstagarföreträdare i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis. 
Uppgiftsskyddsombud ska utses efter 
samtycke från arbetsplatsombud. 
Uppgiftsskyddsombudet bör ha möjlighet 
att på ordinarie arbetstid få regelbunden 
utbildning om sina uppgifter utan 
inkomstbortfall. Utbildningskostnaderna 
bör betalas av arbetsgivaren.

Or. en
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Ändringsförslag 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 570
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(77) För att förbättra öppenheten och 
efterlevnaden av denna förordning bör 
tillsynsmyndigheter belöna 
registeransvariga och registerförare som 
tillämpar förordningen korrekt med 
samma standardiserade 
uppgiftsskyddsmärkning, ”den europeiska 
uppgiftsskyddsförseglingen”. Vid 
certifieringen av registeransvariga bör 
tillsynsmyndigheter tillämpa samma 
standarder men fritt besluta om 
certifieringsavgiften. Den europeiska 
uppgiftsskyddsförseglingen bör skapa 
förtroende bland registrerade, rättslig 
säkerhet för registeransvariga och 
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samtidigt bidra till att exportera 
europeiska standarder för uppgiftsskydd
genom att göra det lättare för 
utomeuropeiska företag att komma in på 
de europeiska marknaderna om de är 
certifierade.

Or. en

Ändringsförslag 571
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 572
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(77) För att förbättra öppenheten och 
efterlevnaden av denna förordning bör 
införandet av certifieringsmekanismer, 
uppgiftsskyddsförsegling och 
uppgiftsskyddsmärkning uppmuntras, så att 
registrerade snabbt kan bedöma nivån på 
relevanta produkters och tjänsters 
uppgiftsskydd. Efter ett 
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certifieringsförfarande borde certifierade 
företag anses ha tillräckliga 
uppgiftsskyddsgarantier för vederbörlig 
teknisk säkerhet samt organisatoriska 
metoder och förfaranden för att uppfylla 
kraven i denna förordning när det gäller 
att garantera den registrerades 
rättighetsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 573
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(77) För att förbättra öppenheten och 
efterlevnaden av denna förordning bör 
tillsynsmyndigheter belöna 
registeransvariga och registerförare som 
tillämpar förordningen korrekt med 
samma standardiserade 
uppgiftsskyddsmärkning, ”den europeiska 
uppgiftsskyddsförseglingen”. Vid 
certifiering av registeransvariga bör 
tillsynsmyndigheter tillämpa samma 
standarder. Certifieringsavgiften bör vara 
densamma i alla medlemsstater och 
fastställas av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen. Den europeiska 
uppgiftsskyddsförseglingen bör skapa 
förtroende bland registrerade, rättslig 
säkerhet för registeransvariga och 
samtidigt bidra till att exportera 
europeiska standarder för uppgiftsskydd 
genom att göra det lättare för 
utomeuropeiska företag att komma in på 
de europeiska marknaderna om de är 
certifierade.

Or. en
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Ändringsförslag 574
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 77a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77a) Mot bakgrund av ett ökat ömsesidigt 
erkännande av intyg när det gäller 
lagring av hälsouppgifter och inrättandet 
av en europeisk certifieringsmekanism 
bör Europeiska dataskyddsstyrelsen 
tillsammans med nationella 
tillsynsmyndigheter utarbeta riktlinjer och 
rekommendationer i syfte att harmonisera 
nationella certifieringar för lagring av 
hälsouppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 575
Manfred Weber

Förslag till förordning
Skäl 78a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78a) För att garantera ett effektivt skydd 
av personuppgifter måste bestämmelserna 
med tanke på förordningens geografiska 
räckvidd även omfatta behandling, 
lagring och användning i tredjeländer, 
om det gäller personuppgifter med 
ursprung i EU.

Or. de

Motivering

Man bör förhindra uppgiftsbehandling av registerförare i tredjeländer med lägre eller annan 
uppgiftsskyddsnivå. Personuppgifter med ursprung i EU måste omfattas av europeiska 
skyddsstandarder i hela världen, inte minst med hänsyn till Europas konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 576
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 577
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(83) Saknas beslut om adekvat skyddsnivå 
bör den registeransvarige eller 
registerföraren vidta åtgärder för att 
kompensera för det bristande 
uppgiftsskyddet i ett tredjeland med hjälp 
av lämpliga skyddsåtgärder för den 
registrerade. Sådana lämpliga 
skyddsåtgärder kan bestå i tillämpning av 
bindande företagsbestämmelser, 
standardbestämmelser om uppgiftsskydd 
som antagits av kommissionen, 
standardbestämmelser om uppgiftsskydd 
som antagits av en tillsynsmyndighet, 
avtalsbestämmelser som godkänts av en 
tillsynsmyndighet. Genom dessa lämpliga 
skyddsåtgärder bör lika respekt 
vidmakthållas för de registrerades 
rättigheter som när behandling av 
uppgifter sker inom EU, i synnerhet när 
det gäller ändamålsbegränsning, 
åtkomsträtt, rättelse eller utplåning av 
uppgifter samt kompensation.

Or. en

Ändringsförslag 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Registeransvarigas eller 
registerförares möjlighet att använda 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av kommissionen eller av en 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) En företagsgrupp bör kunna använda 
sig av godkända bindande företagsregler 
för sina internationella överföringar från 
unionen till organisationer inom samma 
företagsgrupp, i den mån företagsreglerna 
inbegriper nödvändiga principer och 
bindande rättigheter som garanterar 
lämpliga skyddsåtgärder för överföringar 
eller serier av överföringar av 
personuppgifter.

(85) En företagsgrupp bör kunna använda 
sig av godkända bindande företagsregler 
för sina internationella överföringar från 
unionen till organisationer inom samma 
företagsgrupp, i den mån företagsreglerna 
inbegriper alla nödvändiga principer och 
bindande rättigheter som garanterar 
lämpliga skyddsåtgärder för överföringar 
eller serier av överföringar av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 581
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Skäl 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86) Bestämmelser bör införas som ger 
möjlighet att under vissa omständigheter 
göra överföringar om den registrerade har 
lämnat sitt samtycke, när överföringen är 
nödvändig med hänsyn till ett avtal eller ett 
rättsligt anspråk, när viktiga samhälleliga 
intressen fastställda genom unionell eller 
nationell lag så kräver eller när 
överföringen görs från ett register som 
inrättats genom lag och är avsett att 
konsulteras av allmänheten eller av 
personer med ett berättigat intresse. I 
sistnämnda fall bör en sådan överföring 
inte omfatta alla uppgifter eller hela 
kategorier av uppgifter som finns i
registret. När registret är avsett att vara 
tillgängligt för personer med ett berättigat 
intresse ska överföringen göras endast på 
begäran av dessa personer eller om de 
själva är mottagarna.

(86) Bestämmelser bör införas som ger 
möjlighet att under vissa omständigheter 
göra överföringar om den registrerade har 
lämnat sitt samtycke, när överföringen är 
nödvändig med hänsyn till ett avtal eller ett 
rättsligt anspråk, när viktiga samhälleliga 
intressen fastställda genom unionell eller 
nationell lag så kräver eller när 
överföringen görs från ett register som 
inrättats genom lag och är avsett att 
konsulteras av allmänheten eller av 
personer med ett berättigat intresse. I 
sistnämnda fall bör en sådan överföring 
inte omfatta alla uppgifter eller hela 
kategorier av uppgifter som finns i 
registret. När registret är avsett att vara 
tillgängligt för personer med ett berättigat 
intresse ska överföringen göras endast på 
begäran av dessa personer eller om de 
själva är mottagarna, samtidigt som 
fullständig hänsyn tas till balansen 
mellan grundläggande rättigheter och den 
registrerades intressen.

Or. en

Ändringsförslag 582
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Dessa undantag bör främst vara 
tillämpliga på uppgiftsöverföringar som 
krävs och är nödvändiga för att skydda 
viktiga samhälleliga intressen, exempelvis 
vid internationella uppgiftsöverföringar 
mellan konkurrensmyndigheter, skatte-
eller tullmyndigheter, 

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

finanstillsynsmyndigheter, mellan 
socialförsäkringsmyndigheter, eller till 
myndigheter som är behöriga att 
förebygga, utreda, avslöja och lagföra 
brott. Överföring av personuppgifter som 
grundas på sådana viktiga samhälleliga 
intressen bör endast användas för 
tillfälliga överföringar. I varje enskilt fall 
bör en omsorgsfull bedömning göras av 
alla omständigheter för den överföring 
som ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 583
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kampen mot fusk inom idrott, exempelvis uppgjorda matcher och dopning, är ett viktigt 
allmänt intresse som kräver samordnade, internationella insatser från samtliga ansvariga 
instanser, inbegripet offentliga verkställande organ och idrottens organ.
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Ändringsförslag 584
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(87) Dessa undantag bör främst vara 
tillämpliga på uppgiftsöverföringar som 
krävs och är nödvändiga för att skydda 
viktiga samhälleliga intressen, som bör 
omfatta internationella 
uppgiftsöverföringar på grundval av 
internationella avtal eller ordningar med 
tredjelandsmyndigheter, till exempel 
mellan konkurrensmyndigheter, skatte-
eller tullmyndigheter, 
finanstillsynsmyndigheter, mellan 
socialförsäkringsmyndigheter, mellan 
organ som är ansvariga för kampen mot 
fusk inom idrott, eller till myndigheter som 
är behöriga att förebygga, utreda, avslöja 
och lagföra brott. Överföring av 
personuppgifter som grundas på sådana 
viktiga samhälleliga intressen bör endast 
användas för tillfälliga överföringar. I 
varje enskilt fall bör en omsorgsfull 
bedömning göras av alla omständigheter 
för den överföring som ska utföras.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE-utskottets yttrande. Tillsammans med ett ändringsförslag till artikel 45.5 
skulle det föreslagna förtydligandet av skälet undanröja osäkerhet om huruvida det är tillåtet 
med internationella uppgiftsöverföringar mellan tillsynsmyndigheter ”för att skydda viktiga 
samhälleliga intressen”.

Ändringsförslag 585
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 87
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 586
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 587
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Överföringar som inte kan anses 
vara ofta återkommande eller omfattande 
bör också vara möjliga när 
registeransvariga eller registerförare har 
berättigade intressen för detta och sedan 
de har bedömt omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Vid behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål bör hänsyn tas till 
samhällets legitima förväntningar om 
kunskapsökning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 588
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Överföringar som inte kan anses vara 
ofta återkommande eller omfattande bör 
också vara möjliga när registeransvariga 
eller registerförare har berättigade intressen 
för detta och sedan de har bedömt 
omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Vid behandling för
historiska, statistiska och vetenskapliga
forskningsändamål bör hänsyn tas till 
samhällets legitima förväntningar om 
kunskapsökning.

(88) Överföringar som inte kan anses vara 
ofta återkommande eller omfattande bör 
också vara möjliga när registeransvariga 
eller registerförare har berättigade intressen 
för detta och sedan de har bedömt 
omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Detta skulle 
exempelvis vara fallet om ändamålen var 
historiska eller statistiska eller avsåg 
vetenskaplig forskning.

Or. en
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Ändringsförslag 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Överföringar som inte kan anses vara 
ofta återkommande eller omfattande bör 
också vara möjliga när registeransvariga 
eller registerförare har berättigade 
intressen för detta och sedan de har 
bedömt omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Vid behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål bör hänsyn tas till 
samhällets legitima förväntningar om 
kunskapsökning.

(88) Överföringar för historiska, statistiska 
och vetenskapliga forskningsändamål bör 
ta hänsyn till samhällets legitima 
förväntningar om kunskapsökning.

Or. en

Ändringsförslag 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Överföringar som inte kan anses vara 
ofta återkommande eller omfattande bör 
också vara möjliga när registeransvariga 
eller registerförare har berättigade intressen 
för detta och sedan de har bedömt 
omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Vid behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål bör hänsyn tas till 
samhällets legitima förväntningar om 
kunskapsökning.

(88) Överföringar som inte kan anses vara 
ofta återkommande eller omfattande bör 
också vara möjliga när registeransvariga 
eller registerförare har berättigade intressen 
för detta och sedan de har bedömt 
omständigheterna kring 
uppgiftsöverföringen. Vid behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
ändamål bör hänsyn tas till samhällets 
legitima förväntningar om 
kunskapsökning.

Or. en
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Ändringsförslag 591
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 592
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 593
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(90) Vissa tredjeländer har antagit lagar 
och andra författningar som syftar till att 
direkt reglera uppgiftsbehandling som 
utövas av fysiska och juridiska personer 
under medlemsstaternas jurisdiktion. 
Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar 
och andra författningar kan strida mot 
internationell rätt och inverka menligt på 
det skydd av enskilda som garanteras inom 
unionen genom denna förordning. 
Överföringar bör endast tillåtas om 
villkoren i denna förordning för en 
överföring till tredjeländer är uppfyllda. I 
de fall då registeransvariga eller
registerförare ställs inför motstridiga 
efterlevnadskrav mellan å ena sidan EU:s 
jurisdiktion och å andra sidan 
tredjelandets jurisdiktion bör 
kommissionen se till att EU-rätten alltid 
har företräde. Kommissionen ska 
tillhandahålla vägledning och stöd till 
registeransvarig och registerförare, och 
sträva efter att lösa behörighetskonflikten 
med tredjelandet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och andra författningar som syftar till att 
direkt reglera uppgiftsbehandling som 
utövas av fysiska och juridiska personer 
under medlemsstaternas jurisdiktion. 
Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar 
och andra författningar måste som 
standard anses strida mot internationell 
rätt och inverka menligt på det skydd av 
enskilda som garanteras inom unionen 
genom denna förordning. Överföringar bör 
endast tillåtas om villkoren i denna 
förordning för en överföring till 
tredjeländer är uppfyllda. Detta kan bl.a. 
vara fallet när utlämnande är nödvändigt på
grund av ett viktigt samhällsintresse som 
erkänns i unionslagstiftningen eller i en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige omfattas av. Villkoren för 
att ett viktigt samhällsintresse ska anses 
föreligga bör ytterligare specificeras av 
kommissionen i en delegerad akt. 
Förekomsten av lagstiftning som även 
teoretiskt sett skulle tillåta extraterritoriell 
åtkomst till europeiska medborgares 
personuppgifter skulle i sig och oavsett 
hur lagstiftningen tillämpas ses som en 
anledning att återkalla erkännandet av 
uppgiftsskyddssystemets lämplighet från 
det landet eller varje annat liknande 
bilateralt avtal. 

Or. en

Ändringsförslag 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
inom ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
äger rum i fler än en medlemsstat bör en 
enda tillsynsmyndighet vara behörig att 
övervaka den registeransvariges eller 
registerförarens verksamheter i hela 
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tillsynsmyndighet vara behörig att 
övervaka den registeransvariges eller 
registerförarens verksamheter i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 596
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
inom ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 
tillsynsmyndighet vara behörig att 
övervaka den registeransvariges eller 
registerförarens verksamheter i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

Om behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 
tillsynsmyndighet agera som en 
gemensam kontaktpunkt för 
registeransvariga och registerförare i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

Or. en

Ändringsförslag 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Skäl 97a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97a) Personer som hävdar att de 
drabbats av överträdelser från ett företag 
(t.ex. i egenskap av konsumenter eller 
arbetstagare) bör få välja vilken 
tillsynsmyndighet de ska vända sig till 
med sina klagomål. Om ett förfarande 
redan har inletts av samma skäl i en 
annan medlemsstat kan den 
tillsynsmyndighet som senare mottog ett 
klagomål tillfälligt vilandeförklara 
förfarandet. Den ledande 
tillsynsmyndigheten ska samordna sitt 
arbete med övriga berörda myndigheter. 
Om de berörda myndigheterna är oeniga i 
rättsliga frågor ska ärendet hänvisas till 
EU-domstolen.

Or. de

Ändringsförslag 598
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Skäl 97a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97a) Den registrerade bör i alla 
händelser ha rätt att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten i sin medlemsstat. 
När så anses vara berättigat till följd av 
orsaken till klagomålet, bör förfaranden 
för samordning mellan flera 
tillsynsmyndigheter föreslås. 
Tillsynsmyndigheterna bör ledas av den 
ansvariga myndigheten, vars beslut bör 
tillämpas av samtliga berörda 
tillsynsmyndigheter. Eventuella 
meningsskiljaktigheter mellan de berörda 
tillsynsmyndigheterna bör lösas inom 
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ramen för Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

Or. es

Motivering

En beslutsmekanism bör inrättas för tillsynsmyndigheterna, som tillämpas på alla klagomål 
som lämnas av medborgarna i respektive medlemsstat. Vid behov bör tillsynsmyndigheterna 
kunna samordna sitt arbete under ledning av den behöriga tillsynsmyndigheten. Eventuella 
meningsskiljaktigheter bör lösas inom ramen för Europeiska dataskyddsstyrelsen. Syftet med
detta är att underlätta den praktiska tillämpningen av klagomålssystemet.

Ändringsförslag 599
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98) Den behöriga myndighet som tar på 
sig detta bör vara tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

(98) Den ansvariga myndighet som tar på 
sig detta bör vara tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

Or. en

Ändringsförslag 600
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98) Den behöriga myndighet som tar på 
sig detta bör vara tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

(98) Den behöriga myndighet som tar på 
sig detta bör vara tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe. Om det råder osäkerhet 
beträffande det huvudsakliga 
verksamhetsstället bör detta fastställas av 
en registeransvarig eller en registerförare 
inom ramen för mekanismen för 
enhetlighet på begäran av en 
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tillsynsmyndighet. 

Or. en

Ändringsförslag 601
Kinga Gál

Förslag till förordning
Skäl 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. hu


