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Ändringsförslag 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om skydd för enskilda personer med 
avseende på behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter

om skydd för enskilda personer med 
avseende på behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter

Or. en

Ändringsförslag 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 16.2,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 16.1, 16.2, 82.2 b och 82.2 c, 
samt artiklarna 7, 8.2 och 8.3 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

Or. en
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Ändringsförslag 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Skyddet av fysiska personer vid 
behandling av personuppgifter är en 
grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och artikel 6.1 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt garanterar var och en rätten 
till skydd av de personuppgifter som rör 
honom eller henne.

(1) Skyddet av fysiska personer vid 
behandling av personuppgifter är en 
grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och artikel 6.1 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt garanterar var och en rätten 
till skydd av de personuppgifter som rör 
honom eller henne. I artikel 8.2 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna fastställs att 
dessa uppgifter ska behandlas lagenligt 
för bestämda ändamål och på grundval av 
den berörda personens samtycke eller 
någon annan legitim och lagenlig grund 
samt att var och en har rätt att få tillgång 
till insamlade uppgifter som rör honom 
eller henne och att få rättelse av dem.

Or. en

Ändringsförslag 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Detta gör det nödvändigt att underlätta 
det fria flödet av uppgifter mellan behöriga 
myndigheter inom unionen samt 
överföringar till tredjeländer och 
internationella organisationer, och 
samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för 
personuppgifter. Dessa 
utvecklingstendenser kräver en stark och 
mer sammanhängande ram för 

(4) När det är nödvändigt och 
proportionellt gör detta det nödvändigt att 
underlätta det fria flödet av uppgifter 
mellan behöriga myndigheter inom 
unionen samt överföringar till tredjeländer 
och internationella organisationer, och 
samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för 
personuppgifter. Dessa 
utvecklingstendenser kräver en stark och 
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uppgiftsskyddet inom unionen, uppbackad 
av kraftfullt tillsynsarbete.

mer sammanhängande ram för 
uppgiftsskyddet inom unionen, uppbackad 
av kraftfullt tillsynsarbete.

Or. en

Ändringsförslag 174
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 175
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Direktivet bör syfta till att utarbeta EU-omfattande miniminormer för uppgiftsskyddet och 
inte till att ersätta medlemsstaternas befintliga regelverk. Det måste därför uttryckligen anges 
att medlemsstaterna får införa strängare bestämmelser. Korshänvisning till förslaget till 
yttrande från utskottet för rättsliga frågor.

Ändringsförslag 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 177
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa en enhetlig
skyddsnivå för enskilda genom rättsligt 
bindande rättigheter i hela unionen och 

(12) För att säkerställa en lägsta
skyddsnivå för enskilda genom rättsligt 
bindande rättigheter i hela unionen och 
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undvika avvikelser som hämmar utbytet av 
personuppgifter mellan behöriga 
myndigheter, bör direktivet innehålla 
harmoniserade bestämmelser om skydd 
och fri rörlighet för personuppgifter på 
områdena för straffrättsligt samarbete och 
polissamarbete.

undvika avvikelser som hämmar utbytet av 
personuppgifter mellan behöriga 
myndigheter, bör direktivet innehålla en
lägstanivå av harmonisering av skydd och 
fri rörlighet för personuppgifter på 
områdena för straffrättsligt samarbete och 
polissamarbete.

Or. de

Ändringsförslag 178
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa en enhetlig
skyddsnivå för enskilda genom rättsligt 
bindande rättigheter i hela unionen och 
undvika avvikelser som hämmar utbytet av 
personuppgifter mellan behöriga 
myndigheter, bör direktivet innehålla 
harmoniserade bestämmelser om skydd 
och fri rörlighet för personuppgifter på 
områdena för straffrättsligt samarbete och 
polissamarbete.

(12) För att säkerställa en lägsta
skyddsnivå för enskilda genom rättsligt 
bindande rättigheter i hela unionen och 
undvika avvikelser som hämmar utbytet av 
personuppgifter mellan behöriga 
myndigheter, bör direktivet innehålla en
lägstanivå av harmonisering av skydd och 
fri rörlighet för personuppgifter på 
områdena för straffrättsligt samarbete och 
polissamarbete.

Or. en

Motivering

Direktivet bör syfta till att utarbeta EU-omfattande miniminormer för uppgiftsskyddet och 
inte till att ersätta medlemsstaternas befintliga regelverk. Det måste därför uttryckligen anges 
att medlemsstaterna får införa strängare bestämmelser. Korshänvisning till förslaget till 
yttrande från utskottet för rättsliga frågor.

Ändringsförslag 179
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 180
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som utgör ett led i en verksamhet som inte 
omfattas av unionsrätten eller av uppgifter 
som behandlats av unionens institutioner, 
organ och byråer, t.ex. Europol eller 
Eurojust.

Or. en

Ändringsförslag 181
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Begreppet ”nationell säkerhet” uppfattas olika i olika medlemsstater. För tydlighetens skull 
bör man helt enkelt bara skriva ”som inte omfattas av unionslagstiftningen”, för att undvika 
en situation där medlemsstaterna kan göra gällande att undantaget för nationell säkerhet ska 
gälla den behandling som avses i detta direktiv. Se ordalydelsen i artikel 2.3 a 
(ändringsförslag av Jan Philipp Albrecht).
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Ändringsförslag 182
Louis Michel

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

identifierbar fysisk person. Vid 
bedömningen av om en fysisk person är 
identifierbar bör man ta hänsyn till alla 
hjälpmedel som den registeransvarige eller 
någon annan person, som samarbetar med 
den registeransvarige, rimligen kan 
komma att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

Or. de

Ändringsförslag 184
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar fysisk person. Vid 
bedömningen av om en fysisk person är 
identifierbar bör man ta hänsyn till alla 
hjälpmedel som den registeransvarige eller 
någon annan person 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 med fullständig hänsyn till 
den senaste tekniken och tekniktrenderna.

Or. en

Ändringsförslag 185
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar fysisk person. Vid 
bedömningen av om en fysisk person är 
identifierbar bör man ta hänsyn till alla 
hjälpmedel som den registeransvarige eller 
någon annan person rimligen kan komma 
att använda för att identifiera eller urskilja 
vederbörande. Detta direktiv bör inte gälla 
anonyma uppgifter, dvs. alla uppgifter 
som inte kan kopplas, varken direkt eller 
indirekt, enskilt eller i kombination med 
åtföljande uppgifter, till en fysisk person 
eller om fastställandet av en sådan 
koppling skulle vara oproportionellt 
tidskrävande, kostnadskrävande och 
ansträngande med hänsyn till den 
tekniska nivån vid tidpunkten för 
behandlingen och 
utvecklingsmöjligheterna under 
uppgiftsbehandlingsperioden.

Or. en

Motivering

Direktivet bör tydligt tillämpas på uppgifter som endast medger ”urskiljande”. Ordalydelsen 
och förtydligandet av anonyma uppgifter säkerställer samstämmighet med 
uppgiftsskyddsförordningen.

Ändringsförslag 186
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Varje behandling av personuppgifter 
måste vara tillåten, rättvis och öppen i 
förhållande till berörda enskilda. I 
synnerhet bör de särskilda ändamål för 
vilka uppgifterna behandlas formuleras 

(18) Varje behandling av personuppgifter 
måste vara tillåten, rättvis och öppen i 
förhållande till berörda enskilda. I 
synnerhet bör de särskilda ändamål för 
vilka uppgifterna behandlas formuleras 



PE506.127v01-00 14/145 AM\928472SV.doc

SV

tydligt. tydligt och begripligt för den registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 187
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att ge behöriga myndigheter 
förutsättningar att förebygga, utreda och 
lagföra brott är det viktigt att de kan 
bevara och behandla personuppgifter som 
insamlats i samband med sådan 
verksamhet också för andra ändamål, så 
att det blir möjligt att utveckla kunskap 
om olika brottsföreteelser och 
brottstrender, samla in underrättelser om 
kriminella nätverk och göra kopplingar 
mellan olika brott.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 188
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Personuppgifter bör inte behandlas för 
ändamål som är oförenliga med det 
ändamål för vilket de samlades in. 
Personuppgifter ska vara adekvata,
relevanta och inte överdrivet omfattande
med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen. Alla rimliga åtgärder bör 
vidtas för att säkerställa att oriktiga 
personuppgifter rättas eller raderas.

(20) Personuppgifter bör inte behandlas för 
ändamål som är oförenliga med det 
ändamål för vilket de samlades in. 
Personuppgifter ska vara adekvata och
relevanta med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen. Alla rimliga åtgärder bör 
vidtas för att säkerställa att oriktiga 
personuppgifter rättas eller raderas.
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Or. en

Ändringsförslag 189
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Personuppgifter bör inte behandlas för 
ändamål som är oförenliga med det 
ändamål för vilket de samlades in. 
Personuppgifter ska vara adekvata,
relevanta och inte överdrivet omfattande
med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen. Alla rimliga åtgärder bör 
vidtas för att säkerställa att oriktiga 
personuppgifter rättas eller raderas.

(20) Personuppgifter bör inte behandlas för 
ändamål som är oförenliga med det 
ändamål för vilket de samlades in. 
Uppgifterna bör vara adekvata, relevanta 
och begränsa sig till vad som är strikt 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen. Alla rimliga åtgärder bör 
vidtas för att säkerställa att oriktiga 
personuppgifter rättas eller raderas.

Or. en

Ändringsförslag 190
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det enkla faktum att två ändamål 
båda gäller att förebygga, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder betyder inte 
nödvändigtvis att de är förenliga. 
Information om brottsoffer bör till 
exempel inte användas för att utreda dem 
för andra brott som de kan ha begått. Det 
finns emellertid fall där ytterligare 
behandling för oförenliga ändamål bör 
vara möjlig om det behövs för att efterleva 
en rättslig skyldighet som åvilar den 
registeransvarige, i syfte att skydda 
intressen av grundläggande betydelse för 
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den registrerade eller annan person, eller 
för att förebygga ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten. Medlemsstaterna bör därför 
kunna anta nationella lagar i vilka 
sådana undantag fastställs i den 
utsträckning som är absolut nödvändig. 
Sådana nationella lagar bör innehålla ett 
krav på en individuell bedömning med 
hänsyn till alla omständigheter som rör 
fallet och tillhandahålla lämpliga 
skyddsåtgärder som exempelvis rättsliga 
tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 191
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Till följd av att artikel 5 utgår.
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Ändringsförslag 192
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 193
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Behandling av personuppgifter på 
områdena för straffrättsligt samarbete och 
polissamarbete innebär av naturliga skäl att 
personuppgifter om olika kategorier av 
registrerade behandlas. Därför är det 
viktigt att göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter om olika kategorier av 
registrerade, t.ex. brottsmisstänkta, 
brottsdömda och brottsoffer samt andra 
som berörs av ett brottmål, t.ex. vittnen, 
personer med relevant information eller 
personer med kontakter eller band till 
brottsmisstänkta och brottsdömda. 
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och brottsdömda. Medlemsstaterna bör införa särskilda 
bestämmelser om konsekvenserna av 
denna kategorisering, med hänsyn till de 
olika ändamål för vilka uppgifterna 
samlas in. Dessa särskilda bestämmelser 
bör inbegripa särskilda skyddsåtgärder 
för personer som inte är misstänkta eller 
inte har dömts för något brott.

Or. en

Motivering

Myndigheter med ansvar för brottsbekämpning behöver ett särskilt ändamål när de samlar in 
uppgifter, de bör alltid kunna lämna ett första yttrande om i vilken kategori en registrerad 
ingår. Om det finns några tvivel kan kategorin ”övrig” användas (och anpassas med tiden). 
Man bör även överväga att lägga till en kategori av särskilt ”icke-misstänkta personer”, se 
Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkterna 349–354. Detta skulle spegla 
ordalydelsen i artikel 14 i Europolbeslutet. Som Europeiska datatillsynsmannen anger bör 
konsekvenserna av dessa kategoriseringar också tydligt anges, särskilt när det gäller de 
registrerades rättigheter – begränsningar av rätten till tillgång till misstänkta kan lättare 
motiveras än till vittnen, till exempel.

Ändringsförslag 194
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Till följd av att artikel 5 utgår.
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Ändringsförslag 195
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 196
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Personuppgifter bör delas in efter grad 
av riktighet och tillförlitlighet. 
Sakförhållanden bör hållas isär från 
personliga bedömningar, så att det blir 
möjligt att garantera såväl skydd för 
enskilda personer som kvalitet och 
tillförlitlighet i den information som 
behandlas av behöriga myndigheter. 
Mottagaren bör informeras om uppgifter 
olovligen har överförts eller är felaktiga. 
Mottagaren bör korrigera uppgifterna 
utan dröjsmål.

Or. en
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Motivering

Skyldigheten att göra åtskillnad i enlighet med uppgifternas tillförlitlighet bör vara 
ovillkorlig.

Ändringsförslag 197
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att vara laglig bör behandlingen av 
personuppgifter vara nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige, för att utföra en 
arbetsuppgift av allmänt intresse som en 
behörig myndighet ansvarar för enligt lag,
för att skydda intressen av grundläggande 
betydelse för den registrerade eller en 
annan person eller för att förebygga ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten.

(25) För att vara laglig bör behandlingen av 
personuppgifter vara nödvändig för att 
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse 
som en behörig myndighet ansvarar för 
enligt lag.

Or. en

Motivering

Genom att spegla ändringsförslagen till artikel 7 och den nya artikel 7a bör detta skäl 
anpassas på lämpligt sätt för att förtydliga att alla andra skäl för bearbetning bör anses 
utgöra undantag. 

Ändringsförslag 198
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Samtycket bör vara ett uttryckligt 
frivilligt, specifikt, informerat och tydligt 
uttalande av den registrerade, som 
garanterar att den registrerade är 
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medveten om att han eller hon ger sitt 
samtycke till behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne. Tystnad eller inaktivitet bör därför 
inte utgöra samtycke. Samtycket bör gälla 
all behandling som utförs för samma 
ändamål.

Or. de

Motivering

Nytt skäl som passar till ett införande av samtycke i artikel 7. 

Ändringsförslag 199
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I enstaka undantagsfall och enligt 
lag får behandling av personuppgifter 
medges även för andra ändamål, när 
sådan behandling är nödvändig för att 
efterleva en rättslig skyldighet som åvilar 
den registeransvarige, i syfte att skydda 
intressen av grundläggande betydelse för 
den registrerade eller annan person, eller 
för att förebygga ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 200
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Personuppgifter som till sin natur är 
särskilt känsliga med hänsyn till 
grundläggande rättigheter eller skyddet av 
privatlivet, däribland genetiska data,
förtjänar ett särskilt skydd. Sådana 
uppgifter bör inte behandlas, om inte 
behandlingen är godkänd enligt lagstiftning 
som föreskriver lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen, behandlingen är nödvändig för 
att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan person eller 
behandlingen rör uppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade.

(26) Personuppgifter som till sin natur är 
särskilt känsliga med hänsyn till 
grundläggande rättigheter eller skyddet av 
privatlivet förtjänar ett särskilt skydd. 
Sådana uppgifter bör inte behandlas, om 
inte behandlingen är godkänd enligt 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
åtgärder för att säkerställa den registrerades 
berättigade intressen, behandlingen är 
nödvändig för att skydda intressen som är 
av grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan person eller 
behandlingen rör uppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade.

Or. de

Ändringsförslag 201
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Personuppgifter som till sin natur är 
särskilt känsliga med hänsyn till 
grundläggande rättigheter eller skyddet av 
privatlivet, däribland genetiska data, 
förtjänar ett särskilt skydd. Sådana 
uppgifter bör inte behandlas, om inte 
behandlingen är godkänd enligt lagstiftning 
som föreskriver lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen, behandlingen är nödvändig för 
att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan person eller 
behandlingen rör uppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade.

(26) Personuppgifter som till sin natur är 
särskilt känsliga med hänsyn till 
grundläggande rättigheter eller skyddet av 
privatlivet, däribland genetiska data, 
förtjänar ett särskilt skydd. Sådana 
uppgifter bör inte behandlas, om inte 
behandlingen är godkänd enligt lagstiftning 
som föreskriver lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och berättigade 
intressen, behandlingen är nödvändig för 
att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan fysisk person 
eller behandlingen rör uppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den 
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registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 202
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom barn 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. Man 
bör ta hänsyn till dessa särskilda 
omständigheter vid utformningen av 
skyddsåtgärderna vad gäller säkerhet i 
samband med behandlingen av uppgifter. 
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot 
frågor som korrekthet och tillförlitlighet 
hos barns personuppgifter samt 
lagringsperioden för dessa.

Or. fr

Motivering

Förslaget till direktiv innehåller nästan inga hänvisningar till barn, i motsats till förslaget till 
förordning. Detta ändringsförslag skapar större enhetlighet i förhållande till förordningen. 
Man bör även ta hänsyn till att många av barns personuppgifter, som ansiktsbilder och 
fingeravtryck, är mer föränderliga än hos vuxna.

Ändringsförslag 203
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som endast
grundar sig på automatisk 
uppgiftsbehandling om detta skulle 
medföra negativa rättsliga verkningar för 
denna person, såvida inte behandlingen är 
tillåten enligt lag och omfattas av lämpliga 
åtgärder för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som delvis eller 
helt grundar sig på automatisk 
uppgiftsbehandling om detta skulle 
medföra negativa rättsliga verkningar för 
denna person eller märkbart påverka 
denna person, såvida inte behandlingen är 
tillåten enligt lag och omfattas av lämpliga 
åtgärder för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 204
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som endast
grundar sig på automatisk 
uppgiftsbehandling om detta skulle 
medföra negativa rättsliga verkningar för 
denna person, såvida inte behandlingen är 
tillåten enligt lag och omfattas av lämpliga 
åtgärder för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som delvis eller 
helt grundar sig på automatisk 
uppgiftsbehandling om detta skulle 
medföra negativa rättsliga verkningar för 
denna person eller märkbart påverka 
denna person, såvida inte behandlingen är 
tillåten enligt lag och omfattas av lämpliga 
åtgärder för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 205
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som endast
grundar sig på automatisk
uppgiftsbehandling om detta skulle 
medföra negativa rättsliga verkningar för 
denna person, såvida inte behandlingen är 
tillåten enligt lag och omfattas av lämpliga 
åtgärder för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
blir föremål för åtgärder som grundar sig 
på profilering. Uppgiftsbehandling som
medför rättsliga verkningar för denna 
person eller på annat sätt påverkar honom 
eller henne bör förbjudas, såvida inte 
behandlingen är tillåten enligt lag och 
omfattas av lämpliga åtgärder för att 
skydda den registrerades grundläggande 
rättigheter och berättigade intressen, 
inbegripet rätten att förses med 
meningsfull information om den logik 
som används i profileringen. Sådan 
behandling bör under inga 
omständigheter innehålla, generera eller 
diskriminera på grundval av särskilda 
uppgiftskategorier.

Or. en

Ändringsförslag 206
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som endast grundar 
sig på automatisk uppgiftsbehandling om 
detta skulle medföra negativa rättsliga
verkningar för denna person, såvida inte 
behandlingen är tillåten enligt lag och 
omfattas av lämpliga åtgärder för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen.

(27) Varje fysisk person bör ha rätt att inte 
bli föremål för åtgärder som endast grundar 
sig på automatisk uppgiftsbehandling om 
detta skulle medföra negativa verkningar 
för denna person, såvida inte behandlingen 
är tillåten enligt lag och omfattas av 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen.

Or. en

Motivering

Se ordalydelsen i artikel 9.1, ändringsförslag av Jan Philipp Albrecht.
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Ändringsförslag 207
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk.

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk. 
Informationen bör vid behov anpassas till 
den registrerade genom att ett enkelt 
och/eller främmande språk används.

Or. en

Ändringsförslag 208
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk.

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk, 
särskilt när den registrerade är ett barn.

Or. en

Ändringsförslag 209
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk.

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk. 
Då den registrerade är ett barn är det av 
största vikt att informationen anpassas till 
barnets förståelsenivå. Informationen kan 
även kompletteras med personlig 
assistans.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk.

(28) För att den registrerade ska kunna 
utöva sina rättigheter bör all information 
som riktar sig till denne vara lättillgänglig 
och lätt att förstå, vilket inbegriper 
användning av ett klart och enkelt språk. 
När den registrerade är ett barn bör 
denna information framför allt lämnas på 
ett barnvänligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 211
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Principen om rättvis utgår
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uppgiftsbehandling innebär att 
registrerade ska informeras särskilt om att 
behandling sker och syftet med 
behandlingen, hur länge uppgifterna 
kommer att lagras, rätten att få tillgång 
till, rätta eller radera uppgifter samt 
rätten att lämna in klagomål. När 
uppgifterna samlas in från de registrerade 
bör dessa även informeras om huruvida 
de är skyldiga att tillhandahålla 
uppgifterna, och om vilka konsekvenserna 
blir om de inte lämnar dem.

Or. de

Motivering

Till följd av att artikel 11 utgår.

Ändringsförslag 212
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Principen om rättvis 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras särskilt om att behandling 
sker och syftet med behandlingen, hur 
länge uppgifterna kommer att lagras, rätten 
att få tillgång till, rätta eller radera 
uppgifter 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.

(30) Principen om rättvis och öppen 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras särskilt om att behandling 
sker och syftet med behandlingen, 
behandlingens rättsliga grund, hur länge 
uppgifterna kommer att lagras, rätten att få 
tillgång till, rätta eller radera uppgifter 
samt rätten att lämna in klagomål. När 
uppgifterna samlas in från de registrerade 
bör dessa även informeras om huruvida de 
är skyldiga att lämna uppgifterna, och om 
konsekvenserna i det fall de inte lämnar 
dem.

Or. en



AM\928472SV.doc 29/145 PE506.127v01-00

SV

Ändringsförslag 213
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Principen om rättvis 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras särskilt om att behandling 
sker och syftet med behandlingen, hur 
länge uppgifterna kommer att lagras, rätten 
att få tillgång till, rätta eller radera 
uppgifter 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.

(30) Principen om rättvis 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras på ett öppet sätt särskilt om 
att behandling sker och syftet med 
behandlingen, behandlingens rättsliga 
grund, hur länge uppgifterna kommer att 
lagras, rätten att få tillgång till, rätta eller 
radera uppgifter samt rätten att lämna in 
klagomål. När uppgifterna samlas in från 
de registrerade bör dessa även informeras 
om huruvida de är skyldiga att lämna 
uppgifterna, och om konsekvenserna i det 
fall de inte lämnar dem.

Or. en

Ändringsförslag 214
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Principen om rättvis 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras särskilt om att behandling 
sker och syftet med behandlingen, hur 
länge uppgifterna kommer att lagras, rätten 
att få tillgång till, rätta eller radera 
uppgifter 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.

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

Or. en
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Ändringsförslag 215
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Principen om rättvis 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras särskilt om att behandling 
sker och syftet med behandlingen, hur 
länge uppgifterna kommer att lagras, rätten 
att få tillgång till, rätta eller radera 
uppgifter 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.

(30) Principen om rättvis och öppen 
uppgiftsbehandling innebär att registrerade 
ska informeras särskilt om att behandling 
sker, behandlingens rättsliga grund och 
syftet med behandlingen, hur länge 
uppgifterna kommer att lagras, rätten att få 
tillgång till, rätta eller radera uppgifter 
samt rätten att lämna in klagomål. Den 
registrerade ska dessutom informeras 
i fall profilering sker och om 
profileringens avsedda konsekvenser. 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

Motivering

Registrerade bör informeras om den rättsliga grunden för insamlingen av deras 
personuppgifter. Det säkerställer också att den registeransvarige alltid är medveten om den 
rättsliga grunden för sina åtgärder vid insamling av personuppgifter. Information bör lämnas 
i fall profilering sker.

Ändringsförslag 216
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 

(32) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 
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enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
införstådda med att behandling sker och 
kan kontrollera att den är tillåten. Därför 
bör varje registrerad har rätt att känna till 
och underrättas om i synnerhet de ändamål 
för vilka uppgifterna behandlas, hur länge 
behandlingen kommer att pågå och vilka 
som kommer att få del av uppgifterna, 
inbegripet mottagare i tredjeländer. 
Registrerade bör ha rätt till en kopia av de 
uppgifter som behandlas.

enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
införstådda med att behandling sker och 
kan kontrollera att den är tillåten. Därför 
bör varje registrerad har rätt att om möjligt 
i förväg känna till och underrättas om i 
synnerhet de ändamål för vilka uppgifterna 
behandlas, hur länge behandlingen kommer 
att pågå och vilka som kommer att få del 
av uppgifterna, inbegripet mottagare i 
tredjeländer. Registrerade bör ha rätt till en 
kopia av de uppgifter som behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 217
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
genom lagstiftning vidta åtgärder som 
innebär att informationen till de 
registrerade eller de registrerades tillgång 
till sina uppgifter senareläggs, begränsas
eller utelämnas, i den utsträckning och så 
länge som en sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, och syftet 
är att förebygga obstruktion av officiella 
eller rättsliga utredningar, undersökningar 
eller förfaranden, undvika menlig inverkan 
på förebyggande, upptäckt, utredning och 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder, skydda allmän 
eller nationell säkerhet eller skydda den 
registrerade eller andra personers fri- och 
rättigheter.

(33) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
genom lagstiftning vidta åtgärder som 
innebär att informationen till de 
registrerade eller de registrerades tillgång 
till sina uppgifter senareläggs eller 
begränsas, i den utsträckning och så länge 
som en sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens grundläggande rättigheter och
berättigade intressen, och syftet är att 
förebygga obstruktion av officiella eller 
rättsliga utredningar, undersökningar eller 
förfaranden, undvika menlig inverkan på 
förebyggande, upptäckt, utredning och 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder, skydda allmän 
säkerhet eller skydda den registrerade eller 
andra personers fri- och rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 218
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
genom lagstiftning vidta åtgärder som 
innebär att informationen till de 
registrerade eller de registrerades tillgång 
till sina uppgifter senareläggs, begränsas
eller utelämnas, i den utsträckning och så 
länge som en sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, och syftet 
är att förebygga obstruktion av officiella 
eller rättsliga utredningar, undersökningar 
eller förfaranden, undvika menlig inverkan 
på förebyggande, upptäckt, utredning och 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder, skydda allmän 
eller nationell säkerhet eller skydda den 
registrerade eller andra personers fri- och 
rättigheter.

(33) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
genom lagstiftning vidta åtgärder som 
innebär att informationen till de 
registrerade eller de registrerades tillgång 
till sina uppgifter senareläggs eller
begränsas, i den utsträckning och så länge 
som en sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en absolut nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens grundläggande rättigheter och 
berättigade intressen, och syftet är att 
förebygga obstruktion av officiella eller 
rättsliga utredningar, undersökningar eller 
förfaranden, undvika menlig inverkan på 
förebyggande, upptäckt, utredning och 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder, skydda allmän 
eller nationell säkerhet eller skydda den 
registrerade eller andra personers fri- och 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Förtydligande av gränserna av rätten till information. (Se ny ordalydelse i artikel 11.4, 
inledningen.) 

Ändringsförslag 219
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Var och en bör ha rätt att få felaktiga (36) Var och en bör ha rätt att få felaktiga 
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personuppgifter om sig rättade samt rätt till 
radering om behandlingen av sådana 
uppgifter inte föreenlig med de 
grundläggande principerna i detta direktiv. 
När personuppgifter behandlas inom ramen 
för en brottsutredning och ett brottmål, bör 
rätten till rättelse, information, tillgång och 
radering samt till begränsning av 
behandlingen kunna säkerställas i enlighet 
med nationella bestämmelser om rättsliga 
förfaranden.

personuppgifter om sig rättade samt rätt till 
radering om behandlingen av sådana 
uppgifter inte förenlig med principerna i 
detta direktiv. När personuppgifter 
behandlas inom ramen för en 
brottsutredning och ett brottmål, bör rätten 
till rättelse, information, tillgång och 
radering samt till begränsning av 
behandlingen kunna säkerställas i enlighet 
med nationella bestämmelser om rättsliga 
förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 220
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Skyddet av de registrerades rättigheter 
i samband med behandlingen av 
personuppgifter kräver lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att direktivets krav uppfylls. För 
att garantera överensstämmelse med de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv, bör den registeransvarige anta 
strategier och genomföra lämpliga 
åtgärder, särskilt för att uppfylla 
principerna om inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard.

(38) Skyddet av de registrerades rättigheter 
i samband med behandlingen av 
personuppgifter kräver att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder antas
för att säkerställa att direktivets krav 
uppfylls. För att garantera 
överensstämmelse med de bestämmelser 
som antas enligt detta direktiv, bör den 
registeransvarige anta strategier och 
genomföra lämpliga åtgärder, särskilt för 
att uppfylla principerna om inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard.

Or. pt

Ändringsförslag 221
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Skyddet av de registrerades 
rättigheter och friheter samt de 
registeransvarigas och registerförarnas 
ansvar kräver en tydlig fördelning av 
ansvar enligt detta direktiv, inklusive när 
en registeransvarig bestämmer 
ändamålen med och villkoren och medlen 
för behandlingen tillsammans med andra 
registeransvariga eller när behandlingen 
utförs på uppdrag av en registeransvarig.

utgår

Or. de

Motivering

Till följd av att artikel 20 utgår.

Ändringsförslag 222
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) En konsekvensbedömning av 
uppgiftsskyddet bör genomföras av den 
registeransvarige eller av registerföraren 
om det är sannolikt att 
uppgiftsbehandlingen medför särskilda 
risker för de registrerades rättigheter och 
frihet på grund av sin karaktär, sin 
omfattning eller sina ändamål, vilket bör 
inbegripa i synnerhet planerade åtgärder, 
skyddsåtgärder och rutiner för att
säkerställa skyddet av personuppgifter 
och för att styrka efterlevnaden av detta 
direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Behandling av personuppgifter 
inom detta känsliga område bör endast 
ske efter en analys av konsekvenserna av 
dataskyddet. Innan nya system för 
behandling av personuppgifter tas fram 
bör därför medlemsstaterna genomföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet 
av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 224
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I syfte att säkerställa ett effektivt 
skydd av de registrerades rättigheter och 
friheter genom förebyggande åtgärder, bör 
den registeransvarige eller registerföraren i 
vissa fall samråda med 
tillsynsmyndigheten innan uppgifterna 
behandlas.

(41) I syfte att säkerställa ett effektivt 
skydd av de registrerades rättigheter och 
friheter genom förebyggande åtgärder, bör 
den registeransvarige eller registerföraren i 
vissa fall samråda med 
tillsynsmyndigheten innan uppgifterna 
behandlas. Om en konsekvensbedömning 
av uppgiftsskyddet visar att behandlingen 
sannolikt medför en hög grad av särskilda 
risker för de registrerades rättigheter och 
friheter, bör tillsynsmyndigheten 
dessutom ha möjlighet att innan den 
inleds förhindra en riskabel behandling 
som inte är förenlig med detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I syfte att säkerställa ett effektivt 
skydd av de registrerades rättigheter och 
friheter genom förebyggande åtgärder, bör 
den registeransvarige eller registerföraren i 
vissa fall samråda med 
tillsynsmyndigheten innan uppgifterna 
behandlas.

(41) I syfte att säkerställa ett effektivt 
skydd av de registrerades rättigheter och 
friheter genom förebyggande åtgärder, bör 
den registeransvarige eller registerföraren i 
vissa fall samråda med 
tillsynsmyndigheten innan uppgifterna 
behandlas. Om behandlingen sannolikt 
medför en hög grad av särskilda risker för 
de registrerades rättigheter och friheter, 
bör tillsynsmyndigheten dessutom ha 
möjlighet att innan den inleds förhindra 
en riskabel behandling som inte är 
förenlig med detta direktiv och lämna 
förslag på hur situationen bör avhjälpas.

Or. en

Ändringsförslag 226
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Ett personuppgiftsbrott kan, om det 
inte snabbt blir föremål för lämpliga 
åtgärder, medföra skada, inklusive med 
avseende på den berörda personens 
anseende. Så snart som den 
registeransvarige blir medveten om att ett 
sådant brott har inträffat, bör denne anmäla 
brottet till den behöriga nationella 
myndigheten. Enskilda personer vars 
personuppgifter eller integritet kan utsättas 
för negativ påverkan genom brottet bör 
meddelas utan onödigt dröjsmål, så att de 
får tillfälle att vidta nödvändiga 

(42) Ett personuppgiftsbrott kan, om det 
inte snabbt blir föremål för lämpliga 
åtgärder, medföra skada, inklusive med 
avseende på den berörda personens 
anseende. Så snart som den 
registeransvarige blir medveten om att ett 
sådant brott har inträffat, bör denne anmäla 
brottet till den behöriga nationella 
myndigheten. Enskilda personer vars 
personuppgifter eller integritet kan utsättas 
för negativ påverkan genom brottet bör 
meddelas utan onödigt dröjsmål, så att de 
får tillfälle att vidta nödvändiga 
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försiktighetsåtgärder. Ett brott bör anses ha 
en menlig inverkan på en individs 
personuppgifter och integritet om det kan 
leda till exempelvis identitetsstöld eller 
identitetsbedrägeri, personskada, 
betydande förödmjukelse eller skadat 
anseende i samband med behandlingen av 
personuppgifter.

försiktighetsåtgärder. Ett brott bör anses ha 
en menlig inverkan på en individs 
personuppgifter och integritet om det kan 
leda till exempelvis identitetsstöld eller 
identitetsbedrägeri, personskada, 
betydande förödmjukelse eller skadat 
anseende eller ekonomisk eller social 
förlust i samband med behandlingen av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 227
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Ett personuppgiftsbrott kan, om det 
inte snabbt blir föremål för lämpliga 
åtgärder, medföra skada, inklusive med 
avseende på den berörda personens 
anseende. Så snart som den 
registeransvarige blir medveten om att ett 
sådant brott har inträffat, bör denne anmäla 
brottet till den behöriga nationella 
myndigheten. Enskilda personer vars 
personuppgifter eller integritet kan utsättas 
för negativ påverkan genom brottet bör 
meddelas utan onödigt dröjsmål, så att de 
får tillfälle att vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. Ett brott bör anses ha 
en menlig inverkan på en individs 
personuppgifter och integritet om det kan 
leda till exempelvis identitetsstöld eller 
identitetsbedrägeri, personskada, 
betydande förödmjukelse eller skadat 
anseende i samband med behandlingen av 
personuppgifter.

(42) Ett personuppgiftsbrott kan, om det 
inte snabbt blir föremål för lämpliga 
åtgärder, medföra skada, inklusive med 
avseende på den berörda personens 
anseende. Så snart som den 
registeransvarige blir medveten om att ett 
sådant brott har inträffat, bör denne anmäla 
brottet till den behöriga nationella 
myndigheten. Enskilda personer vars 
personuppgifter eller integritet kan utsättas 
för negativ påverkan genom brottet bör 
meddelas utan onödigt dröjsmål, så att de 
får tillfälle att vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. Ett brott bör anses 
negativt påverka en registrerad individs 
personuppgifter och integritet när det 
exempelvis kan leda till identitetsstöld eller 
bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Till följd av att artiklarna 28 och 29 ändras.

Ändringsförslag 229
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) När närmare bestämmelser fastställs 
för tillämpliga format och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott bör 
vederbörlig hänsyn tas till 
omständigheterna kring brottet, däribland 
om personuppgifterna var omgärdade av 
lämpligt tekniskt skydd som betydligt 
begränsade sannolikheten för missbruk. 
Bestämmelserna och förfarandena bör 

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

dessutom beakta behöriga myndigheters 
berättigade intressen i fall där ett tidigt 
utlämnande kan riskera att i onödan 
hämma utredningen av omständigheterna 
kring ett brott. Kryptering bör inte anses 
olösbar.

Or. en

Ändringsförslag 230
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Vissa behandlingsformer, som 
exempelvis profilering, behandling av 
känsliga uppgiftskategorier, övervakning 
av allmän plats (inklusive 
videoövervakning) samt behandling av 
genetiska och biometriska uppgifter eller 
uppgifter om barn, uppvisar särskilda 
risker. Om de registeransvariga planerar 
att genomföra sådana behandlingar bör 
de utföra en bedömning av 
konsekvenserna för de grundläggande 
rättigheterna, för att hantera dessa risker. 
I bedömningen bör riskerna och vidtagna 
åtgärder för att lösa dem förklaras, 
särskilt när det gäller diskriminering. De 
registeransvariga bör även inhämta de 
registrerades eller deras företrädares 
synpunkter om detta.

Or. en

Ändringsförslag 231
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Registeransvariga eller registerförare 
bör utse en person som kan hjälpa dem 
med att övervaka efterlevnaden av de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv. Flera enheter inom den 
behöriga myndigheten kan gemensamt 
utse uppgiftsskyddsombud. 
Uppgiftsskyddsombuden måste kunna 
utföra sina uppdrag och arbetsuppgifter på 
ett oberoende och effektivt sätt.

(44) Registeransvariga eller registerförare 
bör utse en person som kan hjälpa dem 
med att övervaka efterlevnaden av de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv. Uppgiftsskyddsombuden 
måste kunna utföra sina uppdrag och 
arbetsuppgifter på ett oberoende och 
effektivt sätt. Detta inbegriper regler som 
syftar till att undvika intressekonflikter
och där det fastställs tillräckliga resurser 
och lämplig administrativ anknytning för 
att undvika inblandning från 
registeransvariga.

Or. en

Ändringsförslag 232
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 233
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(45) Medlemsstaterna bör se till att 
överföringar till ett tredjeland endast kan 
äga rum om detta är nödvändigt för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra ett 
eller flera specifika brott eller för att 
verkställa straffrättsliga påföljder, och den 
registeransvarige i tredjelandet eller den 
internationella organisationen är en 
offentlig myndighet som är behörig i den 
mening som avses i detta direktiv. En 
överföring kan äga rum när kommissionen 
har beslutat att skyddsnivån i ett tredjeland 
eller en internationell organisation är 
adekvat. Uppgifter som överförs till 
behöriga offentliga myndigheter i 
tredjeland bör inte behandlas vidare för 
annat ändamål än det som de 
överfördes för.

Or. en

Ändringsförslag 234
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Vidare överföring från behöriga 
myndigheter i tredjeland eller 
internationella organisationer till vilka 
personuppgifter har överförts bör endast 
medges om den vidare överföringen är 
nödvändig för samma specifika ändamål 
som den ursprungliga överföringen och 
om den andra mottagaren också är en 
behörig offentlig myndighet. Det kan till 
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exempel vara fallet om den vidare
överföringen är nödvändig för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
samma brott som motiverade den 
ursprungliga överföringen eller för att 
verkställa samma straffrättsliga påföljder 
som motiverade den ursprungliga 
överföringen. Vidare överföringar bör 
inte tillåtas för allmänna 
brottsbekämpande ändamål. Den 
behöriga myndighet som utförde den 
ursprungliga överföringen bör dessutom 
godkänna den vidare överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 235
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) 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.

(46) 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.

Or. en

Ändringsförslag 236
Louis Michel

Förslag till direktiv
Skäl 46
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) 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.

(46) 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 eller till internationella 
organisationer ske utan behov av 
ytterligare tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 237
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Kommissionen bör likaledes kunna 
konstatera att ett tredjeland eller ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom ett tredjeland, eller en internationell 
organisation, inte erbjuder en adekvat nivå 
på skyddet av uppgifterna. Följaktligen bör 
överföringar av personuppgifter till det 
tredjelandet förbjudas utom när de bygger 
på internationella avtal, omgärdas av
lämpliga skyddsåtgärder eller grundas på 
ett undantag. Bestämmelser bör fastställas 
för förfaranden för samråd mellan 
kommissionen och dessa tredjeländer eller 
internationella organisationer. Ett sådant 
kommissionsbeslut ska dock inte påverka 
möjligheten att göra överföringar när 
dessa är omgärdade av lämpliga 
skyddsåtgärder eller grundas på ett 
undantag som finns fastställt i direktivet.

(48) Kommissionen bör likaledes kunna 
konstatera att ett tredjeland eller ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom ett tredjeland, eller en internationell 
organisation, inte erbjuder en adekvat nivå 
på skyddet av uppgifterna. Följaktligen bör 
överföringar av personuppgifter till det 
tredjelandet förbjudas utom när de bygger 
på internationella avtal som säkerställer 
den lägsta skyddsnivå som anges i detta 
direktiv eller grundas på ett undantag.
Bestämmelser bör fastställas för 
förfaranden för samråd mellan 
kommissionen och dessa tredjeländer eller 
internationella organisationer.
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Or. en

Ändringsförslag 238
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Kommissionen bör likaledes kunna 
konstatera att ett tredjeland eller ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom ett tredjeland, eller en internationell 
organisation, inte erbjuder en adekvat nivå 
på skyddet av uppgifterna. Följaktligen bör 
överföringar av personuppgifter till det 
tredjelandet förbjudas utom när de bygger 
på internationella avtal, omgärdas av 
lämpliga skyddsåtgärder eller grundas på 
ett undantag. Bestämmelser bör fastställas 
för förfaranden för samråd mellan 
kommissionen och dessa tredjeländer eller 
internationella organisationer. Ett sådant 
kommissionsbeslut ska dock inte påverka 
möjligheten att göra överföringar när dessa 
är omgärdade av lämpliga skyddsåtgärder 
eller grundas på ett undantag som finns 
fastställt i direktivet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt

Ändringsförslag 239
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Överföringar som inte grundar sig på 
ett sådant beslut om adekvat skyddsnivå 
bör endast tillåtas om lämpliga 
skyddsåtgärder vidtagits genom ett rättsligt 

(49) Överföringar som inte grundar sig på 
ett sådant beslut om adekvat skyddsnivå 
bör endast tillåtas om lämpliga 
skyddsåtgärder vidtagits genom ett rättsligt 
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bindande instrument, som säkrar skyddet 
av personuppgifterna eller om den 
registeransvarige eller registerföraren har 
gjort en bedömning av alla 
omständigheterna kring en 
uppgiftsöverföring eller en serie 
uppgiftsöverföringar och på grundval av 
denna bedömning anser att lämpliga 
skyddsåtgärder föreligger vad avser 
skyddet av personuppgifter. När skäl 
saknas för att tillåta en överföring, bör 
undantag medges om överföringen är 
nödvändig för att skydda intressen som är 
av grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan person, eller för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen om lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta, eller om det är avgörande 
för att avvärja ett omedelbart och allvarligt 
hot mot den allmänna säkerheten i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland, eller i 
enskilda fall när det är nödvändigt för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, eller i enskilda fall för att fastslå, 
göra gällande eller försvara rättsliga 
anspråk.

bindande instrument, som säkrar skyddet 
av personuppgifterna. När skäl saknas för 
att tillåta en överföring, bör undantag 
medges om överföringen är nödvändig för 
att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan fysisk person, 
eller för att skydda den registrerades 
berättigade intressen om lagstiftningen i 
den medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta, eller om det är avgörande 
för att avvärja en omedelbart och allvarligt 
hot mot den allmänna säkerheten i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland, eller i 
enskilda fall när det är nödvändigt för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
specifika brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, eller i enskilda fall 
för att fastslå, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk. Om kommissionen har 
utfärdat ett negativt beslut om adekvat 
skyddsnivå bör undantag medges endast 
om överföringen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan person eller 
om det är avgörande för att avvärja ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten i en medlemsstat 
eller i ett tredjeland. Undantagen bör i 
varje fall tolkas restriktivt. Undantag får i 
synnerhet inte användas för att medge 
upprepade, omfattande eller strukturella 
överföringar. Även vid överföring av 
uppgifter om enskilda fall bör mängden 
uppgifter begränsas till vad som är 
absolut nödvändigt. Alla överföringar som 
grundas på ett undantag bör dessutom 
noggrant dokumenteras. Denna 
dokumentation bör på begäran göras 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 240
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) De allmänna villkoren för 
tillsynsmyndighetens ledamöter bör 
fastställas genom lag i varje medlemsstat. 
Bestämmelserna bör bl.a. föreskriva att de 
ska utnämnas antingen av parlamentet
eller av medlemsstatens regering, och 
inkludera regler om deras personliga 
kvalifikationer och ställning.

(54) De allmänna villkoren för 
tillsynsmyndighetens ledamöter bör 
fastställas genom lag i varje medlemsstat. 
Bestämmelserna bör bl.a. föreskriva att de 
ska utnämnas av medlemsstatens
parlament, och inkludera regler om deras 
personliga kvalifikationer och ställning.

Or. en

Ändringsförslag 241
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 242
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) För att detta direktiv ska övervakas 
och verkställas på ett enhetligt sätt i hela 
unionen bör tillsynsmyndigheterna i alla 
medlemsstater ha samma uppdrag och 
effektiva befogenheter, bl.a. befogenheter 
att utreda, vidta rättsligt bindande 
åtgärder, fatta beslut och ålägga 
påföljder, särskilt vid klagomål från 
enskilda, samt delta i rättsliga 
förfaranden.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 243
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
och utreda ärendena i fråga. Utredningen 
av ett klagomål bör, med förbehåll för 
eventuell domstolsprövning, ske i den
utsträckning som är lämplig i det enskilda 
fallet. Tillsynsmyndigheten bör i rimlig tid 
informera den registrerade om hur arbetet 
med klagomålet fortskrider och vad 
resultatet blir. Om ärendet fordrar 
ytterligare utredning eller samordning med 
en annan tillsynsmyndighet bör den 
registrerade underrättas även om detta.

(57) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
och utreda ärendena i fråga. 
Tillsynsmyndigheten bör i rimlig tid 
informera den registrerade om hur arbetet 
med klagomålet fortskrider och vad 
resultatet blir. Om ärendet fordrar 
ytterligare utredning eller samordning med 
en annan tillsynsmyndighet bör den 
registrerade underrättas även om detta.

Or. de
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Motivering

Till följd av att artikel 50 utgår om organisationers och sammanslutningars rätt att lämna in 
klagomål.

Ändringsförslag 244
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att 
skydda registrerades rättigheter vad gäller 
skyddet av personuppgifter och som 
inrättats i enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att på de 
registrerades vägnar, om de av dessa 
vederbörligen fått detta uppdrag, klaga 
eller utöva rätten till rättsmedel, eller att 
oberoende av en registrerad persons 
klagomål själv klaga när de anser att ett 
personuppgiftsbrott har begåtts.

utgår

Or. de

Motivering

Till följd av att artikel 50 utgår om organisationers och sammanslutningars rätt att lämna in 
klagomål.

Ändringsförslag 245
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda
registrerades rättigheter vad gäller skyddet 
av personuppgifter och som inrättats i 

(61) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
fysiska personers rättigheter och som 
inrättats i enlighet med lagstiftningen i en 
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enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att på de 
registrerades vägnar, om de av dessa 
vederbörligen fått detta uppdrag, klaga 
eller utöva rätten till rättsmedel, eller att 
oberoende av en registrerad persons 
klagomål själv klaga när de anser att ett 
personuppgiftsbrott har begåtts.

medlemsstat bör ha rätt att på de 
registrerades vägnar, klaga eller utöva 
rätten till rättsmedel, eller att oberoende av 
en registrerad persons klagomål själv klaga 
när de anser att ett personuppgiftsbrott har 
begåtts eller de anser att en 
registeransvarig inte har följt principerna 
om inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard.

Or. en

Ändringsförslag 246
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 247
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Överföring av personuppgifter till 
andra myndigheter eller privata parter i 
unionen är förbjuden såvida inte 
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överföringen överensstämmer med 
lagstiftningen, mottagaren är etablerad i 
en medlemsstat och den registrerade inte 
har några berättigade särskilda intressen 
som förhindrar överföringen och 
överföringen är nödvändig i ett visst fall 
för att den registeransvarige som överför 
uppgifterna ska kunna utföra en 
arbetsuppgift som denne lagligen har 
tilldelats eller för att förebygga ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten eller förhindra 
allvarlig skada på enskildas rättigheter. 
Den registeransvarige bör informera 
mottagaren om ändamålet med 
behandlingen. Mottagaren bör även vara 
informerad om begränsningarna för 
uppgiftsbehandlingen och se till att dessa 
iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 248
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Överföring av personuppgifter till 
andra myndigheter eller privata parter 
inom unionen är förbjuden utom för att 
förebygga ett omedelbart och allvarligt 
hot mot den allmänna säkerheten eller 
förhindra allvarlig skada på enskildas 
rättigheter. Den registeransvarige bör 
informera mottagaren om ändamålet med 
behandlingen. Mottagaren bör även vara 
informerad om begränsningar för 
uppgiftsbehandlingen och se till att dessa 
iakttas.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) I syfte att uppnå målen för detta 
direktiv, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter, och i synnerhet deras rätt till 
skydd av personuppgifter och för att säkra
fritt utbyte av personuppgifter mellan 
behöriga myndigheter inom unionen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Delegerade 
akter bör framför allt antas i fråga om 
anmälningar av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheterna. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerande akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 250
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Genomförandebefogenheterna bör 
delegeras till kommissionen för att 
förutsättningarna för genomförandet av 
detta direktiv ska bli enhetliga i fråga om 

utgår
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registeransvarigas och registerförares 
dokumentation, uppgiftsbehandlingens 
säkerhet, särskilt vad gäller 
krypteringsstandarder, anmälningar av 
personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten samt adekvata 
skyddsnivåer i ett tredjeland eller ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en 
internationell organisation. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. de

Ändringsförslag 251
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Mot bakgrund av att dessa rättsakter 
har allmän räckvidd bör 
granskningsförfarandet användas åtgärder 
vidtas som gäller registeransvarigas och 
registerförares dokumentation, 
uppgiftsbehandlingens säkerhet, 
anmälningar av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheterna samt adekvat 
skyddsnivå i ett tredjeland eller ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en internationell 
organisation.

(68) Mot bakgrund av att dessa rättsakter 
har allmän räckvidd bör 
granskningsförfarandet användas åtgärder 
vidtas som gäller registeransvarigas och 
registerförares dokumentation, 
uppgiftsbehandlingens säkerhet samt 
adekvat skyddsnivå i ett tredjeland eller ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en internationell 
organisation.

Or. de
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Ändringsförslag 252
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 253
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Särskilda bestämmelser som avser 
behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder som finns i 
unionsakter, antagna före dagen för 
antagandet av detta direktiv, och som 
reglerar behandlingen av personuppgifter 
mellan medlemsstaterna eller tillträde för 

utgår
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utsedda myndigheter i medlemsstater till 
informationssystem som inrättats i 
enlighet med fördragen, bör kvarstå 
oförändrade. Kommissionen bör 
utvärdera situationen vad gäller 
förhållandet mellan detta direktiv och 
rättsakter, antagna före dagen för 
antagandet av detta direktiv, som reglerar 
behandling av personuppgifter mellan 
medlemsstaterna eller tillträde för utsedda 
myndigheter i medlemsstater till 
informationssystem som inrättats i 
enlighet med fördragen, i syfte att bedöma 
om dessa särskilda bestämmelser behöver 
anpassas till detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 254
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 255
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och enhetligt skydd av personuppgifter i 
unionen, bör internationella avtal som 
unionen eller medlemsstaterna ingått före 
ikraftträdandet av detta direktiv ändras så 
att de överensstämmer med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 256
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 257
Axel Voss

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

2. Enligt detta direktiv ska
medlemsstaterna.

2. Miniminormerna i detta direktiv ska 
inte utgöra något hinder för
medlemsstaterna i fråga om att behålla 
eller införa strängare bestämmelser för 
skydd av personuppgifter.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 258
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt detta direktiv ska 
medlemsstaterna

2. Miniminormerna i detta direktiv ska 
inte utgöra något hinder för 
medlemsstaterna i fråga om att behålla 
eller införa strängare bestämmelser för 
skydd av personuppgifter. Enligt detta 
direktiv ska medlemsstaterna minst

Or. en

Motivering

Direktivet ska syfta till att utarbeta EU-omfattande miniminormer för uppgiftsskyddet och inte 
till att ersätta medlemsstaternas befintliga regelverk. Det måste därför uttryckligen anges att 
medlemsstaterna får införa strängare bestämmelser. Hänvisning till förslaget till yttrande 
från utskottet för rättsliga frågor.

Ändringsförslag 259
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skydda fysiska personers 
grundläggande fri- och rättigheter, 
särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter, och

utgår

Or. de

Ändringsförslag 260
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, och

a) skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter och privatliv, 
och

Or. pt

Ändringsförslag 261
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, och

a) skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, och skydd mot 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder eller 
sjukdom, ålder eller sexuell läggning, och
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Or. pt

Ändringsförslag 262
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 263
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) se till att behöriga myndigheters utbyte 
av personuppgifter inom unionen varken 
begränsas eller förbjuds av skäl som rör 
skyddet för enskilda personer med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter, och att det som föreskrivs 
om fri rörlighet för uppgifter i artikel 16 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt följs. Den fria rörligheten 
för uppgifter ska inte tillämpas gentemot 
de medlemsstater som inte har anslutit sig 
till denna rättsakt.

Or. pt
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Ändringsförslag 264
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) se till att behöriga myndigheters utbyte 
av personuppgifter inom unionen varken 
begränsas eller förbjuds av skäl som rör
detta skydd, garanterat genom led a.

Or. pt

Ändringsförslag 265
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktivet ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg samt 
på annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register.

2. Direktivet ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg samt 
på annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register. Direktivet är inte 
tillämpligt om personuppgifterna lagras 
eller ska lagras i akter eller i grupper av 
akter som är i pappersformat.

Or. de

Ändringsförslag 266
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det behövs en rättslig grund i 
unionsrätten eller i nationell lagstiftning
för de behöriga myndigheternas 
behandling eller utbyte av 
personuppgifter inom unionen. Detta 
direktiv ger inte i sig en sådan rättslig 
grund.

Or. en

Motivering

Förtydligande: Det behövs fortfarande en extra rättslig grund för behandling och utbyte av 
personuppgifter. Genom detta direktiv harmoniseras endast uppgiftsskyddsbestämmelserna 
för sådana fall.

Ändringsförslag 267
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen, 
särskilt avseende nationell säkerhet,

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen,

Or. en

Motivering

Begreppet ”nationell säkerhet” uppfattas olika i olika medlemsstater. För tydlighetens skull 
bör man helt enkelt bara skriva ”som inte omfattas av unionslagstiftningen”, för att undvika 
en situation där medlemsstaterna kan göra gällande att undantaget för nationell säkerhet ska 
gälla den behandling som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag 268
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen, 
särskilt avseende nationell säkerhet,

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen,

Or. en

Motivering

Begreppet ”nationell säkerhet” uppfattas olika i olika medlemsstater. För tydlighetens skull 
bör man helt enkelt bara skriva ”som inte omfattas av unionslagstiftningen”, för att undvika 
en situation där medlemsstaterna kan göra gällande att undantaget för nationell säkerhet ska 
gälla den behandling som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag 269
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 270
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 271
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ett samlat grepp för uppgiftsskydd innebär att även unionens institutioner, organ och byråer 
inbegrips i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 273
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 
identifierbar, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 

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

fysisk eller juridisk person som samarbetar 
med den registeransvarige, framför allt 
med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller online-
identifikatorer, eller till en eller fler 
faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

Or. de

Ändringsförslag 274
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är identifierad eller som direkt eller 
indirekt kan identifieras eller särskiljas, i 
sig eller tillsammans med tillhörande 
uppgifter, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
fysisk eller juridisk person, framför allt 
med hänvisning till en unik identifierare, 
en identifikationskod, en 
lokaliseringsuppgift eller online-
identifikatorer, eller till en eller fler 
faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet eller könsidentitet eller sexuella 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 275
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 276
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är identifierad eller som direkt eller 
indirekt kan identifieras eller särskiljas, i 
sig eller tillsammans med tillhörande 
uppgifter, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
fysisk eller juridisk person, framför allt 
med hänvisning till en unik identifierare, 
en lokaliseringsuppgift eller online- eller 
offline-identifikatorer, eller till en eller 
fler faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet eller könsidentitet eller sexuella 
läggning.
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Or. en

Motivering

För att säkerställa ett gott skydd är det viktigt att begreppen personuppgifter och registrerad 
inte definieras för snävt. Direktivet bör uppenbart tillämpas enbart på sådana uppgifter som 
gör det möjligt att särskilja och det bör göras klart att online- och offline-identifikatorer i de 
flesta fall bör betraktas som personuppgifter. Det är viktigt att ha breda definitioner av 
”personuppgifter” och ”den registrerade” för att få ett framtidssäkert skydd. Denna 
definition säkerställer att direktivet och uppgiftsskyddsförordningen blir enhetliga.

Ändringsförslag 277
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) brott: även en gärning som är 
straffbar enligt den nationella 
lagstiftningen såsom överträdelse av 
rättsregler och bestraffas av de 
administrativa myndigheterna varvid 
deras beslut även kan överklagas vid en 
brottmålsdomstol.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget har inspirerats av artikel 3 i EU:s konvention om ömsesidig rättslig hjälp.

Ändringsförslag 278
Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) profilering: varje form av automatisk 
behandling av personuppgifter som syftar 
till att utvärdera vissa personliga 
egenskaper hos en fysisk person eller att 
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analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. en

Ändringsförslag 279
Nuno Melo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) profilering: teknik för automatisk 
databehandling som innebär en 
kategorisering av en person, för att fatta 
beslut om personen, analysera eller 
förutse dennas personliga preferenser, 
beteenden och inställningar.

Or. pt

Ändringsförslag 280
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) begränsning av behandling: markering 
av lagrade personuppgifter med syftet att 
begränsa behandlingen av dessa i 
framtiden.

(4) blockering: markering av lagrade 
personuppgifter med syftet att begränsa 
behandlingen av dessa i framtiden.

Or. de

Ändringsförslag 281
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

(9) personuppgiftsbrott: förstöring, förlust 
eller ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

Or. en

Ändringsförslag 282
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott 
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

(9) personuppgiftsbrott: förstöring, förlust 
eller ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

Or. en

Motivering

Det spelar ingen roll vad som orsakar ett personuppgiftsbrott. I stället för ett säkerhetsbrott 
kan det också vara en olyckshändelse, slarv eller någon annan orsak.

Ändringsförslag 283
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 284
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) märkning: markering av lagrade 
personuppgifter med syftet att begränsa 
behandlingen av dessa i framtiden.

Or. nl

Motivering

Förklaring: Anpassning av texten i förslaget till direktiv till rambeslutet om skydd av 
personuppgifter (artikel 2 j). I artikel 16 åläggs den registeransvarige att underrätta de 
registrerade om en eventuell märkning av behandlingen. Begreppet märkning ges emellertid 
inte någon närmare förklaring. Ändringsförslaget råder bot på detta.

Ändringsförslag 285
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) inbyggt uppgiftsskydd: integrering 
av uppgiftsskyddet under teknikens totala 
livslängd, från dess konstruktionsfas till 
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dess utveckling, användning och 
slutgiltiga eliminering.

Or. es

Motivering

En definition av inbyggt uppgiftsskydd föreslås eftersom begreppet förekommer i direktivets 
text.

Ändringsförslag 286
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) uppgiftsskydd: konfigurering av de 
integritetsfrämjande alternativ som finns 
för tjänster och produkter så att de 
uppfyller de allmänna principerna för 
uppgiftsskydd, såsom öppenhet, 
uppgiftsminimering, 
ändamålsbegränsning, integritet, 
minimering av uppgiftslagring, möjlighet 
till åtgärder och redovisningsskyldighet.

Or. es

Motivering

En definition av uppgiftsskydd föreslås eftersom begreppet förekommer i direktivets text.

Ändringsförslag 287
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) avidentifiering: sådan ändring av
personuppgifter att informationen inte 
längre eller endast med oproportionellt 
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stor insats i fråga om tid, kostnader och 
arbete kan tillskrivas en identifierad eller 
identifierbar fysisk person.

Or. de

Ändringsförslag 288
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Europeiska unionens 
informationssystem: enbart sådana 
informationssystem som upprättats på 
grundval av tredje delen avdelning V 
kapitlen 4 eller 5 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt eller 
på grundval av fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. de

Ändringsförslag 289
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) den registrerades samtycke: varje 
slag av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett 
uttalande eller genom en entydig 
affirmativ handling, godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne.

Or. de
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Motivering

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

Ändringsförslag 290
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15d) behöriga myndigheter: varje 
offentlig myndighet med behörighet att 
förebygga hot, avslöja, utreda eller 
lagföra brott eller att verkställa 
straffrättsliga påföljder, inbegripet 
unionens institutioner, organ och byråer.

Or. de

Ändringsförslag 291
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behandlas på ett korrekt och lagligt sätt, a) behandlas på ett lagligt, korrekt, öppet
och kontrollerbart sätt,

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget anpassar direktivet till texten i uppgiftsskyddsförordningen. Eftersom det 
rör sig om ett paket bör samma principer för uppgiftsbehandlingen gälla i båda rättsakterna.

Ändringsförslag 292
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att överensstämma med motsvarande ändring av förordningen om allmänt uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 293
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behandlas på ett korrekt och lagligt sätt, a) behandlas på ett korrekt, lagligt och 
öppet sätt,

Or. en

Ändringsförslag 294
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 295
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) samlas in för särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål och inte 
senare utnyttjas för ett annat ändamål, om 
än förenligt med dessa, om detta inte är 
angett i lagen,

Or. pt

Ändringsförslag 296
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) vara adekvata, relevanta och begränsade 
till ett strikt minimum när det gäller de 
syften för vilka de behandlas; de ska bara 
behandlas om syftena inte kan uppnås 
genom avidentifierad behandling,

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget anpassar direktivet till texten i uppgiftsskyddsförordningen. Eftersom det 
rör sig om ett paket bör samma principer för uppgiftsbehandlingen gälla i båda rättsakterna.

Ändringsförslag 297
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) vara adekvata, relevanta och så långt 
möjligt begränsade till de syften för vilka 
de behandlas,

Or. en

Ändringsförslag 298
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) vara adekvata, relevanta och begränsade 
till vad som är absolut nödvändigt i 
förhållande till de syften för vilka de 
behandlas; de ska bara behandlas om, och 
i den mån som, syftena inte kan uppnås 
genom att man behandlar information 
som inte rör personuppgifter; tillgång till 
uppgifter som innehas av privata parter 
eller andra offentliga myndigheter ska 
erhållas endast för att utreda eller lagföra 
brott, i överensstämmelse med de 
nödvändighets- och proportionalitetskrav 
som ska fastställas av varje medlemsstat i 
dess nationella lagstiftning, om inte annat 
följer av de relevanta bestämmelserna i 
EU-lagstiftningen eller allmän 
internationell rätt, och i synnerhet av den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, såsom den 
tolkas av Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna,

Or. en
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Motivering

Viktigt klargörande för att överbrygga glappet mellan direktivet och förordningen om 
uppgiftsskydd och se till att en överföring av personuppgifter från förordningens 
tillämpningsområde till direktivets är täckt.

Ändringsförslag 299
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) vara adekvata, relevanta och begränsade 
till vad som är absolut nödvändigt i 
förhållande till de syften för vilka de 
behandlas; de ska bara behandlas om, och 
i den mån som, syftet inte kan uppnås 
med medel som gör mindre intrång,

Or. en

Ändringsförslag 300
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 301
Carlos Coelho
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) vara riktiga, genomgå regelbunden 
kontroll avseende deras innehåll, och om 
nödvändigt hållas aktuella; alla rimliga 
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga i 
förhållande till de ändamål för vilka de 
behandlas raderas eller rättas utan 
dröjsmål,

Or. pt

Ändringsförslag 302
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) vara riktiga och aktuella; alla rimliga 
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga raderas 
eller rättas utan dröjsmål,

Or. en

Ändringsförslag 303
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förvaras i en form som förhindrar
identifiering av den registrerade under en 

(Berör inte den svenska versionen.)
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längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas,

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 304
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 305
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 306
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 307
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med utkastet till betänkande om 
uppgiftsskyddsförordningen.

Ändringsförslag 308
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) behandlas på ett sätt som ger den 
registrerade möjlighet att effektivt utöva 
sina rättigheter enligt artiklarna 10–17.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med utkastet till betänkande om 
uppgiftsskyddsförordningen.

Ändringsförslag 309
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) vara åtkomliga eller göras tillgängliga 
enbart för vederbörligen bemyndigad 
personal hos behöriga myndigheter som 
behöver uppgifterna för att utföra sina 
arbetsuppgifter, och för detta bör en 
sträng politik för hantering av 
användarprofiler införas.

Or. pt

Ändringsförslag 310
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som ursprungligen behandlades 
för andra syften än de som avses i 
artikel 1.1 får användas i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
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brott förutsatt att de behandlas på en 
giltig rättslig grund som ger den 
registrerade tillräckliga garantier.

Or. en

Ändringsförslag 311
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
behöriga myndigheter får ha åtkomst till 
personuppgifter som ursprungligen 
behandlades för andra ändamål än de 
som avses i artikel 1.1 endast om de har 
getts särskilt tillstånd genom 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som ska uppfylla de krav som 
anges i artikel 7.1a och som ska 
föreskriva att
a) åtkomst tillåts endast för den behöriga 
myndighetens vederbörligen bemyndigade 
personal under utförandet av deras 
arbetsuppgifter, om den behöriga 
myndigheten i ett visst fall kan styrka att 
behandlingen av personuppgifterna är 
nödvändig och proportionell för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder,
b) begäran om åtkomst ska vara skriftlig, 
motiverad och innehålla en hänvisning 
till den rättsliga grunden för begäran,
c) den skriftliga begäran måste vara 
dokumenterad, och 
d) lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas för 
att garantera skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter i samband med 
behandlingen av personuppgifter. Dessa 
skyddsåtgärder ska inte inverka på utan 
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komplettera särskilda villkor för åtkomst 
till personuppgifter, t.ex. rättsligt 
godkännande i enlighet med nationell lag.

Or. en

Ändringsförslag 312
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personuppgifter som ursprungligen 
samlats in för ett annat ändamål får 
användas för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott endast med stöd 
av bestämmelser som innehåller lämpliga 
garantier för att skydda de registrerades 
privatliv.

Or. nl

Motivering

För att uppgifter ska få användas för andra ändamål än det som ursprungligen angavs måste 
den nationella lagstiftningen innehålla adekvata rättsbestämmelser.

Ändringsförslag 313
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Tidsgränser för lagring och kontroll

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att radera 
personuppgifter som behandlas i enlighet 
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med detta direktiv när uppgifterna inte 
längre är nödvändiga för de ändamål för 
vilka de samlades in och behandlades.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna inför sådana 
rutiner som krävs för att fastställa 
tidsgränser för radering av 
personuppgifter och för en regelbunden 
kontroll av behovet av att lagra 
uppgifterna, inklusive fastställande av 
lagringsperioder anpassade för olika 
kategorier av personuppgifter. 
Förfaranden ska fastställas för att se till 
att dessa tidsgränser eller intervall för 
regelbunden kontroll iakttas.

Or. pt

Ändringsförslag 314
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Åtskillnad mellan olika kategorier av 

registrerade
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, så långt det är möjligt, 
ska göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter som rör olika kategorier 
av registrerade, såsom
a) personer avseende vilka det finns tungt 
vägande skäl att anta att de har begått 
eller är på väg att begå ett brott,
b) personer som dömts för brott,
c) brottsoffer, eller personer avseende 
vilka det finns vissa omständigheter som 
ger anledning att anta att de kan ha blivit 
offer för ett brott,
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d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om 
brott, eller personer med kontakter eller 
band till någon av de personer som avses i 
a och b, och
e) personer som inte passar in i någon av 
de kategorier som anges ovan.

Or. nl

Ändringsförslag 315
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Åtskillnad mellan olika kategorier av 

registrerade
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, så långt det är möjligt, 
ska göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter som rör olika kategorier 
av registrerade, såsom
a) personer avseende vilka det finns tungt 
vägande skäl att anta att de har begått 
eller är på väg att begå ett brott,
b) personer som dömts för brott,
c) brottsoffer, eller personer avseende 
vilka det finns vissa omständigheter som 
ger anledning att anta att de kan ha blivit 
offer för ett brott,
d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om 
brott, eller personer med kontakter eller 
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band till någon av de personer som avses i 
a och b, och
e) personer som inte passar in i någon av 
de kategorier som anges ovan.

Or. de

Ändringsförslag 316
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Åtskillnad mellan olika kategorier av 

registrerade
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, så långt det är möjligt, 
ska göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter som rör olika kategorier 
av registrerade, såsom
a) personer avseende vilka det finns tungt 
vägande skäl att anta att de har begått 
eller är på väg att begå ett brott,
b) personer som dömts för brott,
c) brottsoffer, eller personer avseende 
vilka det finns vissa omständigheter som 
ger anledning att anta att de kan ha blivit 
offer för ett brott,
d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om 
brott, eller personer med kontakter eller 
band till någon av de personer som avses i 
a och b, och and
e) personer som inte passar in i någon av 
de kategorier som anges ovan.
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Or. en

Ändringsförslag 317
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, så långt det är möjligt, 
ska göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter som rör olika kategorier 
av registrerade, såsom

utgår

a) personer avseende vilka det finns tungt 
vägande skäl att anta att de har begått 
eller är på väg att begå ett brott,
b) personer som dömts för brott,
c) brottsoffer, eller personer avseende 
vilka det finns vissa omständigheter som 
ger anledning att anta att de kan ha blivit 
offer för ett brott,
d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om 
brott, eller personer med kontakter eller 
band till någon av de personer som avses i 
a och b, och
e) personer som inte passar in i någon av 
de kategorier som anges ovan.

Or. de

Motivering

Det är oklart om det behövs generella åtskillnads- och kategoriseringsskyldigheter, det är 
tveksamt om de kan tillämpas i praktiken och de medför en enorm administrativ börda och 
mycket stora kostnader. Det saknas föreskrifter om rättsliga följder och det lämnas öppet 
vilka rättsliga följder som ska kopplas till åtskillnaden.
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Ändringsförslag 318
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, så långt det är möjligt,
ska göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter som rör olika kategorier av 
registrerade, såsom

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska göra en klar 
åtskillnad mellan personuppgifter som rör 
olika kategorier av registrerade, såsom

Or. en

Ändringsförslag 319
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, så långt det är möjligt,
ska göra en klar åtskillnad mellan 
personuppgifter som rör olika kategorier av 
registrerade, såsom

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska göra en klar 
åtskillnad mellan personuppgifter som rör 
olika kategorier av registrerade, såsom

Or. en

Ändringsförslag 320
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer avseende vilka det finns tungt 
vägande skäl att anta att de har begått eller 
är på väg att begå ett brott,

a) personer avseende vilka det finns tungt 
vägande skäl att anta att de har begått ett 
brott,
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Or. pt

Ändringsförslag 321
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) brottsoffer, eller personer avseende vilka 
det finns vissa omständigheter som ger 
anledning att anta att de kan ha blivit offer 
för ett brott,

c) brottsoffer, eller personer avseende vilka 
det finns faktiska omständigheter som ger 
anledning att anta att de kan ha blivit offer 
för ett brott,

Or. pt

Ändringsförslag 322
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) brottsoffer, eller personer avseende 
vilka det finns vissa omständigheter som 
ger anledning att anta att de kan ha blivit 
offer för ett brott,

c) brottsoffer,

Or. pt

Ändringsförslag 323
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 

d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
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vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om brott, 
eller personer med kontakter eller band till 
någon av de personer som avses i a och b, 
och

vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om brott, 
eller personer med kontakter eller band till 
någon av de personer som avses i a och b,

Or. en

Ändringsförslag 324
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om 
brott, eller personer med kontakter eller 
band till någon av de personer som avses i 
a och b, och

d) personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden,

Or. en

Ändringsförslag 325
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) personer som kan lämna information 
om brott,

Or. en
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Ändringsförslag 326
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) personer med kontakter eller band till 
någon av de personer som nämns i a 
och b, och

Or. en

Ändringsförslag 327
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) personer som inte passar in i någon av 
de kategorier som anges ovan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 328
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Tillstånd

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska tillämpa ett 
tillståndssystem som uppfyller kraven på 
omsorgsfullhet och proportionalitet.
2. Personuppgifter får behandlas endast 
av personer som av den registeransvarige 
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getts tillåtelse att inom ramen för 
tillståndet behandla uppgifterna, så att 
dessa personer kan utföra sina 
arbetsuppgifter på bästa sätt.
3. Tillståndet ska innehålla en tydlig 
beskrivning av den behandling som 
personen i fråga har fått tillstånd att 
utföra och de delar av uppgifterna som 
behandlingarna avser.

Or. nl

Motivering

Med hjälp av tillstånd kan man säkerställa att personuppgifter i samband med avslöjande och 
lagföring uteslutande behandlas av sådana personer som den registeransvarige har gett 
tillåtelse att behandla uppgifterna, så att dessa kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 
En begränsning av kretsen av personer som ska ha tillgång till personuppgifter bör väga 
tyngre än behovet av att kunna skilja olika kategorier av registrerade från varandra.

Ändringsförslag 329
Jan Mulder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska begränsa 
åtkomsten till personuppgifterna till en 
begränsad grupp av vederbörligen 
bemyndigad personal. 

Or. en
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Ändringsförslag 330
Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska föreskriva 
särskilda bestämmelser om följderna av 
denna kategorisering, med beaktande av 
de olika syften för vilka uppgifterna 
samlas in. Dessa särskilda bestämmelser 
ska inbegripa villkoren för 
uppgiftsinsamlingen, tidsgränser för 
lagring, eventuella begränsningar av den 
registrerades rätt till tillgång och 
information samt villkoren för de 
behöriga myndigheternas tillgång till 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 331
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska föreskriva 
särskilda bestämmelser om följderna av 
denna kategorisering med beaktande av 
de olika syften för vilka uppgifterna 
samlas in och föreskriva särskilda 
skyddsåtgärder för personer som inte är 
misstänkta eller inte har dömts för brott. 
Dessa särskilda bestämmelser ska 
inbegripa villkoren för 
uppgiftsinsamlingen, tidsgränser för 
lagring, eventuella begränsningar av den 
registrerades rätt till tillgång och 
information samt villkoren för de 
behöriga myndigheternas tillgång till 
uppgifter.



PE506.127v01-00 92/145 AM\928472SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Eftersom de brottsbekämpande myndigheterna måste ha ett bestämt syfte när de samlar in 
uppgifter bör de alltid kunna ge ett förhandsutlåtande om vilken kategori personuppgifter 
tillhör. Vid osäkerhet kan kategorin ”övriga” användas (och justeras med tiden). Det bör 
också övervägas om en kategori bör läggas till: ”icke-misstänkta personer.” Se 
Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkterna 349–354. Det skulle återspegla 
formuleringen i artikel 14 i Europolbeslutet. Som Europeiska datatillsynsmannen påpekade 
bör följderna av dessa kategoriseringar också anges, särskilt vad gäller de registrerades rätt 
till tillgång – begränsningar av åtkomsträtten kan lättare motiveras för misstänkta än för 
exempelvis vittnen.

Ändringsförslag 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kategorierna av registrerade, angivna 
i punkt 1 c, d och e, det vill säga uppgifter 
från icke misstänkta, och särskilt barn, 
ska följa särskilda villkor och ha ett 
särskilt skydd för att garantera en 
proportionell användning av dessa 
uppgifter, bland annat betydligt mer 
begränsade lagringsperioder och 
regelbundna kontroller när det gäller 
behovet av att behålla dessa uppgifter.

Or. pt

Ändringsförslag 333
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den ansvariga myndighetens 
vederbörligen bemyndigade personal får 
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behandla personuppgifter endast i syfte 
att fullgöra sina arbetsuppgifter och 
endast inom ramen för sitt bemyndigande.

Or. en

Ändringsförslag 334
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Bemyndigandet ska innehålla en 
korrekt beskrivning av arbetsuppgifterna 
och rutinerna i den behandling för vilken 
den berörda personalen är bemyndigad.

Or. en

Ändringsförslag 335
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Olika grader av korrekthet och 
tillförlitlighet hos personuppgifter

Uppgifters korrekthet

Or. de

Ändringsförslag 336
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 337
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att de vid 
behandlingen av icke-kontrollerade 
uppgifter om personers inblandning i 
organiserandet eller utförandet av 
allvarliga brott, med undantag av 
misstänkta, så långt det är möjligt, gör en 
åtskillnad mellan uppgifterna i enlighet 
med deras korrekthets- och 
tillförlitlighetsgrad.

Or. nl

Motivering

Polisen behandlar uppgifter om personer med anledning av organiserandet eller utförandet 
av ett brott. Ingen åtskillnad görs dock utifrån hur tillförlitliga personuppgifterna är. Detta är 
en bedömning som det i slutändan ankommer på domstolarna att göra. Vissa medlemsstater 
har dock regler för att fastställa kvaliteten på uppgifter om så kallade icke-misstänkta 
personer när det finns tecken som tyder på att dessa kan vara inblandade i allvarlig 
brottslighet. För att kunna utbyta sådana uppgifter är det viktigt att det även på unionsnivå 
finns regler för att fastställa uppgifternas korrekthet och tillförlitlighet.

Ändringsförslag 338
Jan Mulder
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
särskilda skyddsåtgärder för behandling 
av personuppgifter om personer som inte 
är dömda för brott eller för vilka det inte 
finns några tungt vägande skäl att anta 
att de har begått ett brott.

Or. en

Ändringsförslag 339
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De behöriga myndigheterna ska se till 
att personuppgifter som är felaktiga, 
ofullständiga eller inaktuella inte överförs 
eller görs tillgängliga. De behöriga 
myndigheterna ska därför i görligaste 
mån kontrollera kvaliteten på 
personuppgifterna innan dessa överförs 
eller görs tillgängliga. Vid all överföring 
av uppgifter ska, så långt det är möjligt, 
sådan tillgänglig information läggas till 
som gör att den mottagande 
medlemsstaten kan bedöma graden av 
korrekthet, fullständighet, aktualitet och 
tillförlitlighet. Om personuppgifter 
överförs utan att någon begäran har 
gjorts ska den mottagande myndigheten 
utan dröjsmål bedöma huruvida dessa 
uppgifter är nödvändiga för det ändamål 
som låg till grund för överföringen.
Om det visar sig att felaktiga uppgifter 
har överförts eller att uppgifter olovligen 
har överförts ska mottagaren omedelbart 
underrättas om detta. Mottagaren ska 
ofördröjligen rätta uppgifterna i enlighet 
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med punkt 1 och artikel 15 eller radera 
dem i enlighet med artikel 16.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 340
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att
personuppgifter som är felaktiga, 
ofullständiga eller inaktuella inte överförs 
eller görs tillgängliga och att
personuppgifter som grundar sig på fakta 
åtskiljs från personuppgifter som grundar 
sig på personliga bedömningar. De 
behöriga myndigheterna ska därför 
kontrollera kvaliteten på 
personuppgifterna innan dessa överförs 
eller görs tillgängliga. Vid all överföring 
av uppgifter ska, så långt det är möjligt, 
sådan tillgänglig information läggas till 
som gör att den mottagande 
medlemsstaten kan bedöma graden av 
korrekthet, fullständighet, aktualitet och 
tillförlitlighet. Personuppgifter ska inte 
överföras utan en begäran från en 
behörig myndighet; detta gäller särskilt 
uppgifter som ursprungligen härrör från 
privata parter.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att skilja de olika uppgiftskategorierna åt i enlighet med deras grad av 
tillförlitlighet och riktighet bör vara ovillkorlig. Detta är mycket viktigt i samband med 
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informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter – informationen kanske används 
långt från deras källa, så det är viktigt att ange tillförlitlighetsnivån för att undvika 
situationer där åtgärder vidtas som grundas på ett missförstånd när det gäller en upplysnings 
tillförlitlighet. Se Europeiska datatillsynsmannens yttrande, punkterna 355–358.

Ändringsförslag 341
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att det vid 
den behandling av personuppgifter som 
avses i punkt 1 så långt det är möjligt görs 
en skillnad mellan personuppgifter som 
grundas på fakta och personuppgifter som 
grundar sig på personliga bedömningar.

Or. nl

Motivering

Polisen behandlar uppgifter om personer med anledning av organiserandet eller utförandet 
av ett brott. Ingen åtskillnad görs dock utifrån hur tillförlitliga personuppgifterna är. Detta är 
en bedömning som det i slutändan ankommer på domstolarna att göra. Vissa medlemsstater 
har dock regler för att fastställa kvaliteten på uppgifter om så kallade icke-misstänkta 
personer när det finns tecken som tyder på att dessa kan vara inblandade i allvarlig 
brottslighet. För att kunna utbyta sådana uppgifter är det viktigt att det även på unionsnivå 
finns regler för att fastställa uppgifternas korrekthet och tillförlitlighet.

Ändringsförslag 342
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Om det visar sig att felaktiga uppgifter 
har översänts eller att uppgifter olovligen 
har översänts ska mottagaren omedelbart 
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underrättas om detta. Mottagaren ska 
vara skyldig att utan dröjsmål rätta 
uppgifterna i enlighet med punkt 1 och 
artikel 15 eller radera dem i enlighet med 
artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 343
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
När personuppgifter får behandlas

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
behandling av personuppgifter är tillåten 
endast om och i den mån som 
behandlingen är nödvändig
(a) för att utföra en arbetsuppgift som 
utförs av en behörig myndighet, på 
grundval av lagstiftning och för de 
ändamål som anges i artikel 1.1, eller
(b) för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den registeransvarige, eller
(c) för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller en annan person, eller
(d) för att avvärja ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten.

Or. de

Ändringsförslag 344
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
behandling av personuppgifter är tillåten 
endast om och i den mån som 
behandlingen är nödvändig

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
behandling av personuppgifter är tillåten 
endast om och i den mån som 
behandlingen är nödvändig för att en 
behörig myndighet ska utföra en 
arbetsuppgift, som grundas på 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning, för de ändamål som anges i 
artikel 1.1, och om uppgifterna inte 
behandlas ytterligare på ett sätt som är 
oförenligt med dessa ändamål.

(a) för att en behörig myndighet ska utföra 
en lagstadgad arbetsuppgift för de ändamål 
som anges i artikel 1.1, eller

(b) för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den registeransvarige eller
(c) för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan person 
eller
(d) för att avvärja ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 345
Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) för att skydda samhällsintressen som 
är hotade av kriminella nätverk som 
ägnar sig åt t.ex. dopning, uppgjorda 
matcher eller penningtvätt.
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Or. en

Ändringsförslag 346
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) för att förebygga och fastställa brott.

Or. it

Motivering

Individens intresse av att skydda uppgifter ska balanseras mot kollektivets intresse av att 
garantera säkerheten och försvara den legala ekonomin.

Ändringsförslag 347
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Ytterligare behandling för oförenliga 

ändamål
1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som tillåter ytterligare behandling för 
oförenliga ändamål, om sådan 
behandling är absolut nödvändig
a) för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den registeransvarige, eller
b) för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan person, 
eller
c) för att avvärja ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
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säkerheten.
2. Den lagstiftning som avses i punkt 1 
ska innehålla
a) en individuell bedömning som tar 
hänsyn till alla relevanta omständigheter i 
fallet, och
b) lämpliga skyddsåtgärder för den 
registrerades rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 348
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Principer för när personuppgifter får 

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

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på artikel 3 i rambeslut 2008/977/RIF och anger ändamålen 
utförligare. Punkt 4 gör det möjligt att behandla personuppgifter för forskningsändamål om 
man samtidigt skyddar den registrerade. En sådan regel saknas i kommissionens förslag till 
direktiv. Införandet av avidentifierade personuppgifter inom ramen för artikel 3 har samma 
syfte. Dessutom införs möjligheten till samtycke på nytt.

Ändringsförslag 349
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Medlemsstaterna ska förbjuda behandling 
av personuppgifter avseende andra 
personer än dem som avses i punkt 1 om 
behandlingen utförs i förebyggande syfte 
eller för att ha uppgifter tillgängliga för 
eventuell ytterligare användning, såvida 
inte följande villkor är uppfyllda:
a) Ändamålet är absolut nödvändigt för 
ett legitimt, väldefinierat och specifikt 
ändamål.
b) Behandlingen är strikt begränsad till 
en period som inte överskrider den tid som 
krävs för den specifika 
uppgiftsbehandlingen.
c) All ytterligare användning för andra 
ändamål är förbjuden.
d) De krav som anges i a och b i denna 
punkt är uppfyllda. 
e) Ändamålet kan inte uppnås med medel
som gör mindre intrång.

Or. en

Ändringsförslag 350
Dimitrios Droutsas

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Ytterligare behandling

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
personuppgifter får behandlas ytterligare 
för andra ändamål än de som anges i 
artikel 1.1 och som inte är förenliga med 
de ändamål för vilka uppgifterna 
ursprungligen samlades in endast om och 
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i den mån som sådan ytterligare 
behandling är nödvändig och 
proportionell i ett demokratiskt samhälle 
och uttryckligen krävs enligt 
unionslagstiftning eller nationell lag. 
Innan någon behandling utförs ska 
medlemsstaten höra tillsynsmyndigheten 
för uppgiftsskydd och göra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd.
2. Utöver de krav som anges i artikel 7.1a 
ska unionslagstiftning eller nationell lag 
som ger tillstånd till sådan ytterligare 
behandling som avses i punkt 1 innehålla 
uttryckliga och detaljerade bestämmelser 
som anger minst följande: 
a) De särskilda ändamålen och medlen 
för den specifika behandlingen. 
b) Åtkomst ska tillåtas för vederbörligen 
bemyndigad personal under utförandet av 
deras arbetsuppgifter endast om det i ett 
visst fall finns rimliga skäl att anta att 
behandlingen av personuppgifterna i 
betydande grad kommer att bidra till att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder. 
c) Lämpliga skyddsåtgärder ska ha 
vidtagits för att garantera skyddet av 
grundläggande rättigheter och friheter i 
samband med behandlingen av 
personuppgifter. 
Medlemsstaterna får kräva att åtkomsten 
till personuppgifter omfattas av ytterligare 
villkor, såsom rättsligt godkännande, 
enligt deras nationella lagstiftning.
3. Medlemsstaterna får också tillåta 
ytterligare behandling för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål 
förutsatt att de fastställer lämpliga 
skyddsåtgärder, exempelvis att 
uppgifterna görs anonyma.

Or. en
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Ändringsförslag 351
Dimitrios Droutsas

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Olika kategorier av registrerade

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna för de ändamål 
som avses i artikel 1.1 får behandla 
personuppgifter endast för följande olika 
kategorier av registrerade:
a) Personer avseende vilka det finns 
rimliga skäl att anta att de har begått eller 
är på väg att begå ett brott.
b) Personer som dömts för brott.
c) Brottsoffer, eller personer avseende 
vilka det finns vissa omständigheter som 
ger anledning att anta att de kan ha blivit 
offer för ett brott.
d) Andra som berörs av brottet, såsom 
personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller senare straffrättsliga förfaranden, 
personer som kan ge information om 
brott, eller personer med kontakter eller 
band till någon av de personer som avses i 
a och b.
2. Personuppgifter avseende andra 
registrerade än dem som avses i punkt 1 
får behandlas endast 
a) i den mån som det är nödvändigt för 
utredningen eller lagföringen av ett visst 
brott för att bedöma relevansen av 
uppgifterna för någon av de kategorier 
som anges i punkt 1, eller
b) när sådan behandling är absolut 
nödvändig för riktade, förebyggande 
ändamål eller för brottsanalys, om och i 
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den mån som detta ändamål är legitimt, 
väldefinierat och specifikt och 
behandlingen är strikt begränsad till att 
bedöma uppgifternas relevans för någon 
av de kategorier som anges i punkt 1. 
Detta ska regelbundet omprövas, 
åtminstone var sjätte månad, och all 
ytterligare användning är förbjuden.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
ytterligare begränsningar och 
skyddsåtgärder i enlighet med nationell 
lag tillämpas på ytterligare behandling av 
personuppgifter om registrerade som 
avses i punkt 1 c och d.

Or. en

Ändringsförslag 352
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Specifika förhållanden avseende 

personuppgifter från andra medlemsstater
1. Om personuppgifter har överförts eller 
gjorts tillgängliga av de behöriga 
myndigheterna i en annan medlemsstat 
ska även följande principer i 
punkterna 2–4 i denna artikel beaktas, 
utöver de allmänna principer som gäller 
för uppgiftsbehandling.
2. Personuppgifter får överföras till en 
privat part endast om
a) den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat från vilken uppgifterna 
erhållits har samtyckt till överföring i 
enlighet med sin nationella lagstiftning,
b) inga legitima specifika intressen för 
den registrerade personen hindrar 
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överföringen, och
c) överföringen i särskilda fall är absolut 
nödvändig för att den behöriga myndighet 
som överför uppgifterna till en privat part 
ska kunna
i) utföra en uppgift den lagenligt tilldelats,
ii) förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder,
iii) avvärja ett omedelbart och allvarligt 
hot mot den allmänna säkerheten, eller
iv) förhindra att enskilda personers 
rättigheter lider allvarlig skada.
Den behöriga myndighet som överför 
uppgifterna till en privat part ska meddela 
denna för vilka ändamål uppgifterna 
uteslutande får användas.
3. Personuppgifterna får, i enlighet med 
kraven i artikel 7.3, vidarebehandlas 
endast för följande ändamål, utöver dem 
för vilka de överfördes eller gjordes 
tillgängliga:
a) För att förebygga, utreda, avslöja eller 
lagföra andra brott eller verkställa andra 
straffrättsliga påföljder än dem för vilka 
uppgifterna överfördes eller gjordes 
tillgängliga.
b) För andra rättsliga eller administrativa 
förfaranden med direkt anknytning till 
förebyggande, utredning, avslöjande eller 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder.
c) För att avvärja ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten.
d) För varje annat syfte endast med 
förhandsmedgivande från den 
överförande medlemsstaten eller med den 
registrerades givna samtycke i 
överensstämmelse med nationell 
lagstiftning.
Detta ska inte påverka artikel 7.4.
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4. Om det, enligt den överförande 
medlemsstatens nationella lagstiftning, 
under särskilda omständigheter gäller 
särskilda begränsningar i fråga om utbyte 
av uppgifter mellan behöriga myndigheter 
inom den medlemsstaten, ska den 
överförande myndigheten informera 
mottagaren om dessa begränsningar. 
Mottagaren ska se till att dessa 
begränsningar för behandlingen följs.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 353
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Fastställande av tidsfrister för radering 

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

Or. de

Motivering

Tillägget är ordagrant hämtat från artikel 5 i rambeslut 2008/977/RIF.
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Ändringsförslag 354
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 355
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska förbjuda 
behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller filosofisk övertygelse, 
sexuell läggning eller könsidentitet, eller 
medlemskap och verksamhet i 
fackförening, samt behandling av genetiska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa eller 
sexualliv.
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Or. en

Motivering

Den ursprungliga listan över kategorier är för snäv. Anpassning till förordningen.

Ändringsförslag 356
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 357
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behandlingen godkänns av lagstiftning 
med bestämmelser om lämpliga 
skyddsåtgärder, eller

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

Or. de

Ändringsförslag 358
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 359
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) behandlingen rör uppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade, under förutsättning att de är 
av betydelse och strikt nödvändiga för 
fallet i fråga.

Or. pt

Ändringsförslag 360
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som också innehåller bestämmelser till 
skydd för den registrerades berättigade 
intressen.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 361
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
åtgärder som har rättsliga följder för den 
registrerade eller som väsentligt berör 
honom eller henne och som grundas på 
profilering ska förbjudas om åtgärderna 
inte godkänns av lagstiftning som också 
innehåller bestämmelser till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, 
inbegripet rätten att få meningsfull 
information om den logik som används 
för profileringen och rätten till personlig 
kontakt, inklusive en förklaring av det 
beslut som fattats efter sådan kontakt.

Or. en

Motivering

Personer som är föremål för profilering bör informeras om den och få meningsfull 
information om den logik som används i profileringsåtgärden.

Ändringsförslag 362
Jan Mulder
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 363
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
åtgärder som har negativa följder för den 
registrerade eller som väsentligt berör 
honom eller henne och som enbart grundas 
på en automatisk behandling av uppgifter 
som är avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos den registrerade ska 
förbjudas.

Or. en

Motivering

Profileringsåtgärder som kan ha negativa följder för den registrerade bör alltid inbegripa en 
personlig kontakt.
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Ändringsförslag 364
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
registrerad har rätt att inte bli föremål för
åtgärder som har rättsliga följder för den 
fysiska personen eller som väsentligt berör
honom eller henne och som helt eller 
delvis grundas på en automatisk behandling 
av uppgifter som är avsedd att bedöma 
vissa personliga egenskaper hos denna 
fysiska person.

Or. en

Ändringsförslag 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 366
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med förbehåll för andra bestämmelser 
i detta direktiv får en fysisk person bli 
föremål för en åtgärd av det slag som 
avses i punkt 1 endast om behandlingen 
uttryckligen godkänns i 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning inom EU som också 
innehåller bestämmelser till skydd för den 
registrerades berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 367
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Automatisk behandling av 
personuppgifter som är avsedd att bedöma 
vissa personliga egenskaper hos den 
registrerade ska inte grunda sig enbart på 
de särskilda kategorier av personuppgifter 
som anges i artikel 8.

utgår

Or. de

Motivering

Punkt 2 skulle vara enkel att kringgå, vilket kan leda till synnerligen omfattande profilering.
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Ändringsförslag 368
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Automatisk behandling av 
personuppgifter som är avsedd att bedöma 
vissa personliga egenskaper hos den 
registrerade ska inte grunda sig enbart på
de särskilda kategorier av personuppgifter 
som anges i artikel 8.

2. Automatisk behandling av 
personuppgifter som är avsedd att bedöma 
vissa personliga egenskaper hos den 
registrerade ska inte inbegripa eller 
generera de särskilda kategorier av 
personuppgifter som anges i artikel 8.

Or. en

Motivering

Skyddet mot användning av särskilda kategorier av uppgifter bör förstärkas.

Ändringsförslag 369
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Automatisk behandling av 
personuppgifter som är avsedd att bedöma 
vissa personliga egenskaper hos den 
registrerade ska inte grunda sig enbart på
de särskilda kategorier av personuppgifter 
som anges i artikel 8.

2. Automatisk behandling av 
personuppgifter som är avsedd att särskilja 
en registrerad utan någon inledande 
misstanke om att den registrerade kan ha 
dömts eller kommer att dömas för brott 
ska vara tillåten endast om och i den mån 
det är absolut nödvändigt för att utreda ett 
allvarligt brott eller för att avvärja ett 
uppenbart och överhängande hot, som 
fastställts på grundval av faktiska 
indikationer, mot den allmänna 
säkerheten, själva staten eller 
människoliv. Den får inte inbegripa eller 
generera de särskilda kategorier av 
personuppgifter som anges i artikel 8.

Or. en
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Motivering

Det måste finnas en extremt hög tröskel för utredningar med stort pådrag i syfte att 
identifiera potentiella misstänkta utan att det finns någon inledande misstanke mot dem. 
Ändringsförslaget bygger på ett avgörande i den tyska författningsdomstolen: 
BverfG BvR 518/02, 4.4.2006.

Ändringsförslag 370
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Profilering som, antingen avsiktligt
eller i övrigt, diskriminerar enskilda på 
grund av ras eller etniskt ursprung, 
socioekonomisk status, politiska åsikter, 
religion eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller sexuell 
läggning eller könsidentitet, eller som, 
antingen avsiktligt eller i övrigt, resulterar 
i åtgärder som får en sådan 
diskriminerande verkan, ska alltid vara 
förbjuden.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna mot diskriminerande profilering bör stärkas.

Ändringsförslag 371
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Profilering som, antingen avsiktligt 
eller i övrigt, diskriminerar enskilda på 
grund av ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religion eller övertygelse, 
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medlemskap i fackförening eller 
könsidentitet eller sexuell läggning, eller 
som, antingen avsiktligt eller i övrigt,
resulterar i åtgärder som får en sådan 
diskriminerande verkan, ska alltid vara 
förbjuden.

Or. en

Motivering

Profilering kan medföra allvarliga risker för registrerade. Den tenderar att förstärka 
diskriminering, göra beslut mindre öppna och medför en oundviklig risk för felaktiga beslut. 
Därför bör profilering regleras strikt: Användningen bör tydligt begränsas och i de fall 
profilering kan användas måste det finnas skyddsåtgärder mot diskriminering. Profilering 
tenderar att bli oanvändbar för sällsynta egenskaper på grund av risken för falskt positiva. 
Vidare finns det en allvarlig risk för omfattande användning av otillförlitliga och (i praktiken) 
diskriminerande profiler.

Ändringsförslag 372
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 373
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 374
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att all 
information och kommunikation som rör 
behandlingen av personuppgifter ska 
tillhandahållas av den registeransvarige till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av klart och tydligt språk. 
Kommunikationen ska anpassas till den 
registrerade, om så behövs genom 
användning av ett enkelt språk och/eller 
främmande språk.

Or. en

Ändringsförslag 375
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att all 
information och kommunikation som rör 

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

behandlingen av personuppgifter ska 
tillhandahållas av den registeransvarige till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av klart och tydligt språk, 
anpassad till den registrerade, särskilt om 
informationen uttryckligen riktas till ett 
barn.

Or. en

Ändringsförslag 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att all 
information och kommunikation som rör 
behandlingen av personuppgifter ska 
tillhandahållas av den registeransvarige till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av klart och tydligt språk. Om 
den registrerade är ett barn ska 
informationen tillhandahållas på ett 
barnvänligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 377
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska vidta alla rimliga
åtgärder för att fastställa förfaranden för 
tillhandahållandet av den information som 
anges i artikel 11 och för utövandet av den 
registrerades rättigheter enligt i 

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska vidta alla åtgärder för 
att fastställa förfaranden för 
tillhandahållandet av den information som 
anges i artikel 11 och för utövandet av den 
registrerades rättigheter enligt i 
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artiklarna 12–17. artiklarna 12–17.

Or. en

Ändringsförslag 378
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 379
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis. Om begäran är särskilt betungande, 
särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, storlek eller volym, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
särskilt betungande.

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis. Om begäran är uppenbart orimlig, 
särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, får den registeransvarige ta ut en 
rimlig avgift för att tillhandahålla den 
information eller vidta den åtgärd som 
begärts. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

Or. en



PE506.127v01-00 122/145 AM\928472SV.doc

SV

Ändringsförslag 380
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis. Om begäran är särskilt betungande, 
särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, storlek eller volym, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
särskilt betungande.

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis och i skriftlig form. Om begäran är 
särskilt betungande, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, storlek eller 
volym, får den registeransvarige ta ut en 
avgift för att tillhandahålla den information 
eller vidta den åtgärd som begärts, och får 
om denna avgift inte betalas avstå från att 
vidta åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
särskilt betungande.

Or. en

Ändringsförslag 381
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis. Om begäran är särskilt betungande, 
särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, storlek eller volym, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis. Om begäran är uppenbart orimlig, 
särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, får den registeransvarige ta ut en 
rimlig avgift för att tillhandahålla den 
information eller vidta den åtgärd som 
begärts. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 



AM\928472SV.doc 123/145 PE506.127v01-00

SV

åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
särskilt betungande.

orimlig.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med utkastet till betänkande om 
uppgiftsskyddsförordningen. Den registeransvarige bör aldrig kunna vägra att vidta åtgärder 
eller tillhandahålla information som en registrerad har rätt till.

Ändringsförslag 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis. Om begäran är särskilt 
betungande, särskilt på grund av dess 
repetitiva karaktär, storlek eller volym, får 
den registeransvarige ta ut en avgift för 
att tillhandahålla den information eller 
vidta den åtgärd som begärts, och får om 
denna avgift inte betalas avstå från att 
vidta åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
särskilt betungande.

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
information och de åtgärder som vidtas av 
den registeransvarige på sådan begäran 
som avses i punkterna 3 och 4 ska vara 
gratis.

Or. en

Ändringsförslag 383
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Rättigheter i fråga om mottagare

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska meddela varje 
ändring, rättelse eller radering som 
genomförs i enlighet med artiklarna 15 
och 16 i detta direktiv, eller av andra skäl, 
till varje mottagare till vilka uppgifterna 
har utlämnats och informera sig om de 
åtgärder som vidtagits till följd av detta 
meddelande, såvida inte detta visar sig 
omöjligt eller medför en oproportionell 
insats.

Or. en

Ändringsförslag 384
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Information till den registrerade

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska 
medlemsstaterna se till att den 
registeransvarige vidtar alla lämpliga 
åtgärder för att till den registrerade 
åtminstone lämna information om 
följande: 
a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och 
uppgiftsskyddsombudet.
b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda.
c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras. 
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d) Förekomsten av rättigheten att av den 
registeransvarige begära tillgång till och 
rättelse, radering eller begränsning av 
behandlingen av de personuppgifter som 
rör den registrerade. 
e) Rätten att inge ett klagomål till den 
tillsynsmyndighet som avses i artikel 39, 
samt dess kontaktuppgifter.
f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet i 
tredjeländer eller internationella 
organisationer.
g) Eventuell ytterligare information i den 
utsträckning som den ytterligare 
informationen är nödvändig för att 
garantera en korrekt behandling när det 
gäller den registrerade, med hänsyn tagen 
till de särskilda omständigheter under 
vilka personuppgifter behandlas.
2. Om personuppgifterna samlas in från 
den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om huruvida 
tillhandahållandet av personuppgifter är 
obligatoriskt eller frivilligt, samt om de 
möjliga följderna om sådana uppgifter 
inte lämnas.
3. Den registeransvarige ska lämna den 
information som anges i punkt 1
a) vid den tidpunkt när personuppgifterna 
erhålls från den registrerade, eller 
b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till 
de särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna behandlas.
4. Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning vidta åtgärder som gör att 
informationen till den registrerade 
senareläggs, begränsas eller utelämnas, i 
den utsträckning och så länge som, en 
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sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den 
berörda personens berättigade intressen, i 
syfte att
(a) hindra obstruktion av officiella eller 
rättsliga utredningar, förundersökningar 
eller förfaranden,
(b) inte inverka menligt på förebyggande, 
upptäckt, utredning och lagföring av brott
eller verkställighet av straffrättsliga 
påföljder,
(c) skydda allmän säkerhet,
(d) skydda nationell säkerhet,
(e) skydda andra personers fri- och 
rättigheter.
5. Medlemsstaterna får fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 4.

Or. de

Motivering

Rätten till information utan begäran vid tidpunkten för insamlingen av uppgifter begränsas, 
och i stället hänvisas till medlemsstaternas bestämmelser. Den registrerades rätt till tillgång i 
enlighet med artikel 12 påverkas inte.

Ändringsförslag 385
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda.

(b) Den rättsliga grunden och ändamålen 
med den behandling för vilken 
personuppgifterna är avsedda.

Or. en
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Motivering

De registrerade bör informeras om den rättsliga grunden för insamlingen av deras 
personuppgifter. Det säkerställer även att den registeransvarige alltid är medveten om den 
rättsliga grunden för sina aktiviteter vid insamling av personuppgifter.

Ändringsförslag 386
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet i tredjeländer 
eller internationella organisationer.

f) De mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet i tredjeländer 
eller internationella organisationer och 
potentiell åtkomst till uppgifterna enligt 
bestämmelserna i det tredjelandet eller 
den internationella organisationen.

Or. en

Ändringsförslag 387
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Om den registeransvarige behandlar 
personuppgifter enligt artikel 9.1, 
information om att behandlingen sker för 
en åtgärd av det slag som avses i 
artikel 9.1 och de avsedda effekterna av 
en sådan behandling för den registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 388
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Om den registeransvarige behandlar 
personuppgifter enligt artikel 9.1, 
information om att behandlingen sker för 
en åtgärd av det slag som avses i 
artikel 9.1 och de avsedda effekterna av 
en sådan behandling för den registrerade.

Or. en

Motivering

Information bör lämnas om profilering i förekommande fall.

Ändringsförslag 389
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 390
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Information om särskilda 
säkerhetsåtgärder som vidtas för att 
skydda personuppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 391
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som avses i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 392
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som avses i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 393
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning vidta åtgärder som gör att 
informationen till den registrerade 
senareläggs, begränsas eller utelämnas, i 
den utsträckning och så länge som, en 
sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den 
berörda personens berättigade intressen, i 
syfte att

utgår

(a) hindra obstruktion av officiella eller 
rättsliga utredningar, förundersökningar 
eller förfaranden,
(b) inte inverka menligt på förebyggande, 
upptäckt, utredning och lagföring av brott 
eller verkställighet av straffrättsliga 
påföljder,
(c) skydda allmän säkerhet,
(d) skydda nationell säkerhet,
(e) skydda andra personers fri- och 
rättigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 394
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får genom lagstiftning 
vidta åtgärder som gör att informationen 
till den registrerade senareläggs, begränsas 
eller utelämnas, i den utsträckning och så 
länge som, en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 

4. Medlemsstaterna får genom lagstiftning 
vidta åtgärder som gör att informationen 
till den registrerade senareläggs eller
begränsas, i den utsträckning och så länge 
som, en sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
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personens berättigade intressen, i syfte att personens grundläggande rättigheter och
berättigade intressen, grundat på en 
konkret och individuell granskning av 
varje specifikt fall, i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 395
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får genom lagstiftning 
vidta åtgärder som gör att informationen 
till den registrerade senareläggs, begränsas
eller utelämnas, i den utsträckning och så 
länge som, en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

4. Medlemsstaterna får genom lagstiftning 
vidta åtgärder som gör att informationen 
till den registrerade senareläggs eller
begränsas, i den utsträckning och så länge 
som, en sådan partiell eller fullständig 
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens rättigheter och garantier, i syfte 
att

Or. pt

Ändringsförslag 396
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får genom lagstiftning 
vidta åtgärder som gör att informationen 
till den registrerade senareläggs, begränsas 
eller utelämnas, i den utsträckning och så 
länge som, en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en 
nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn tagen 

4. Medlemsstaterna får genom lagstiftning 
vidta åtgärder som gör att informationen 
till den registrerade senareläggs eller
begränsas, i den utsträckning och så länge 
som, en sådan partiell eller fullständig 
begränsning är absolut nödvändig och 
proportionell i ett demokratiskt samhälle 
med hänsyn tagen till den berörda 
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till den berörda personens berättigade 
intressen, i syfte att

personens grundläggande rättigheter och
berättigade intressen, i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 397
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skydda nationell säkerhet, utgår

Or. en

Ändringsförslag 398
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 399
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 

utgår
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eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 4.

Or. pt

Ändringsförslag 400
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 4.

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige genom en konkret och 
individuell prövning i varje enskilt fall ska 
bedöma om en partiell eller fullständig 
begränsning av något av de skäl som 
anges i punkt 4 är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 401
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får fastställa kategorier 
av uppgiftsbehandling som helt eller delvis 
omfattas av undantagen i punkt 4.

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige genom en konkret och 
individuell prövning i varje enskilt fall ska 
bedöma om en partiell eller fullständig 
begränsning av något av de skäl som 
anges i punkt 4 är tillämplig.
Medlemsstaterna får även fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen 
i punkt 4 a, b, c och d.

Or. en
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Ändringsförslag 402
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får fastställa kategorier 
av uppgiftsbehandling som helt eller delvis 
omfattas av undantagen i punkt 4.

5. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige genom en konkret och 
individuell prövning i varje enskilt fall ska 
bedöma om en partiell eller fullständig 
begränsning av något av de skäl som 
anges i punkt 4 är tillämplig. I 
medlemsstatslagstiftningen får även
fastställas kategorier av 
uppgiftsbehandling som helt eller delvis 
omfattas av undantagen i punkt 4 a, b, c 
och d.

Or. en

Ändringsförslag 403
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Information till den registrerade

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
registrerade personen informeras om 
insamlingen eller behandlingen av 
personuppgifter av den registeransvarige i 
enlighet med nationell lagstiftning.
2. Om personuppgifter har överförts eller 
gjorts tillgängliga mellan 
medlemsstaterna får varje medlemsstat, i 
enlighet med bestämmelserna i sin 
nationella lagstiftning enligt punkt 1, 
begära att den andra medlemsstaten inte 
informerar den registrerade. I sådana fall 
ska den senare medlemsstaten inte 
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informera den registrerade utan 
förhandsmedgivande från den andra 
medlemsstaten.

Or. de

Motivering

Rätten till information utan begäran vid tidpunkten för insamlingen av uppgifter begränsas, 
och i stället hänvisas till medlemsstaternas bestämmelser. Den registrerades rätt till tillgång i 
enlighet med artikel 12 påverkas inte.

Ändringsförslag 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ändamålen med behandlingen. a) Ändamålen med behandlingen samt dess 
rättsliga grund.

Or. en

Ändringsförslag 405
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 406
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) De mottagare till vilka 
personuppgifterna har lämnats ut, särskilt 
mottagare i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Den registrerade behöver veta exakt till vilka mottagare uppgifterna har överförts för att 
garanteras att de rättigheter som utövas enligt detta direktiv också ska kunna utövas gentemot 
de tillkommande registeransvariga.

Ändringsförslag 407
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 408
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Information om vilka personuppgifter 
som behandlas och all tillgänglig 

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

information om varifrån dessa uppgifter 
kommer samt, om tillämpligt, begriplig 
information om logiken för eventuell 
automatisk behandling.

Or. en

Ändringsförslag 409
Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Betydelsen och de förutsedda 
följderna av behandlingen, åtminstone om 
det rör sig om profilering.

Or. en

Ändringsförslag 410
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Betydelsen och de förutsedda 
följderna av sådan behandling, 
åtminstone när det rör sig om de åtgärder 
som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

Avser profilering och motsvarar förslaget till allmän uppgiftsskyddsförordning.

Ändringsförslag 411
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) För åtgärder som grundas på profiler, 
meningsfull information om den logik 
som används för profileringen.

Or. en

Ändringsförslag 412
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
personuppgifter som håller på att 
behandlas.

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

Or. en

Ändringsförslag 413
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
personuppgifter som håller på att 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
personuppgifter som håller på att 
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behandlas. behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen, om den registrerade inte 
begär något annat, tillhandahållas i ett 
elektroniskt och driftskompatibelt format 
som den registrerade kan fortsätta att 
använda.

Or. en

Motivering

På 2000-talet bör en registrerad rimligtvis kunna förvänta sig att få kopian av sina 
personuppgifter i ett elektroniskt format. Detta format måste vara driftskompatibelt så att den 
registrerade kan fortsätta att använda uppgifterna.

Ändringsförslag 414
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som i enskilda fall helt eller delvis 
begränsar den registrerades rätt till tillgång 
i den utsträckning som en sådan partiell 
eller fullständig begränsning utgör en 
nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn tagen 
till den berörda personens berättigade 
intressen, i syfte att

Or. de

Motivering

Den mycket viktiga rätten till tillgång bör emellertid bero på det enskilda fallet.

Ändringsförslag 415
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens grundläggande rättigheter och
berättigade intressen, i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 416
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens rättigheter och garantier, i 
syfte att

Or. pt

Ändringsförslag 417
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den 
berörda personens berättigade intressen, i 
syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med respekt för den berörda 
personens grundläggande rättigheter och 
friheter, enligt artikel 52 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna i syfte att

Or. pt

Ändringsförslag 418
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen och 
grundläggande rättigheter, i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 419
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning och för den period en sådan 
partiell eller fullständig begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn tagen 
till den berörda personens grundläggande 
rättigheter och berättigade intressen, 
grundat på en konkret och individuell 
granskning av varje specifikt fall, i syfte 
att

Or. en

Ändringsförslag 420
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning som en sådan partiell eller 
fullständig begränsning utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn tagen till den berörda 
personens berättigade intressen, i syfte att

1. Medlemsstaterna får anta lagstiftning 
som helt eller delvis begränsar den 
registrerades rätt till tillgång i den 
utsträckning och för den period en sådan 
partiell eller fullständig begränsning utgör 
en absolut nödvändig och proportionell 
åtgärd i ett demokratiskt samhälle med 
hänsyn tagen till den berörda personens 
berättigade intressen och grundläggande 
rättigheter, grundat på en konkret och 
individuell granskning av varje specifikt 
fall, i syfte att

Or. en

Motivering

Begränsningar av rätten att få tillgång till uppgifter måste beslutas från fall till fall.
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Ändringsförslag 421
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 422
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) skydda allmän säkerhet, utgår

Or. en

Ändringsförslag 423
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skydda nationell säkerhet, utgår

Or. en

Ändringsförslag 424
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skydda nationell säkerhet, utgår

Or. en

Ändringsförslag 425
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) skydda andra personers fri- och 
rättigheter.

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

Or. de

Ändringsförslag 426
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) skydda andra personers fri- och 
rättigheter.

(e) skydda tredje parters fri- och 
rättigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 427
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Nekad tillgång måste alltid vara beroende av det enskilda fallet.

Ändringsförslag 428
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 429
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en


