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Ändringsförslag 602
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Skäl 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I de flesta medlemsstater ingår preventiv rättskipning i domarnas arbete. Domarens oväld 
måste också garanteras i andra förfaranden än tvistemål (t.ex. förvaltar- och förmyndarskap, 
förfaranden angående fastighetsregister eller handelsregister m.m.).

Ändringsförslag 603
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(101) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
och utreda ärendena i fråga. Utredningen 
av ett klagomål bör, med förbehåll för 

(101) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
eller sammanslutningar som agerar i det 
allmännas intresse och utreda ärendena i 
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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.

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 eller 
sammanslutningen 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. hu

Motivering

Enligt den ungerska definitionen är en sammanslutning en icke-statlig rättslig form. En 
organisation kan däremot vara både en icke-statlig organisation och ett organ som lyder 
under offentlig rätt.

Ändringsförslag 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(101) 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.

(101) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
eller av ett organ, en sammanslutning 
eller organisation som handlar i det 
allmännas intresse, eller på en eller flera 
registrerade personers vägnar, 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 eller, i 
förekommande fall, organet, 
sammanslutningen eller organisationen,
om hur arbetet med klagomålet fortskrider 
och vad resultatet blir. Om ärendet fordrar 
ytterligare utredning eller samordning med 
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en annan tillsynsmyndighet bör den 
registrerade underrättas även om detta.

Or. en

Ändringsförslag 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(105) För att denna förordning ska 
tillämpas enhetligt i hela unionen bör en 
mekanism för enhetlighet för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna själva och 
kommissionen skapas. Denna mekanism 
bör främst vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet avser att vidta en åtgärd 
gällande behandlingar som avser 
erbjudande av varor eller tjänster till 
registrerade i flera medlemsstater, eller 
som avser övervakning av registrerade, 
eller som påtagligt kan påverka 
personuppgifternas fria flöde. Den bör 
också vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet eller kommissionen 
begär att ärendet bör hanteras inom ramen 
för mekanismen för enhetlighet. 
Mekanismen bör inte påverka åtgärder som 
kommissionen kan komma att vidta när 
den utövar sina befogenheter enligt 
fördragen.

(105) För att denna förordning ska 
tillämpas enhetligt i hela unionen bör en 
mekanism för enhetlighet för samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna själva och 
kommissionen skapas. Denna mekanism 
bör främst vara tillämplig när en behörig
tillsynsmyndighet avser att vidta en åtgärd 
gällande behandlingar som avser 
erbjudande av varor eller tjänster till 
registrerade i flera medlemsstater, eller 
som avser övervakning av registrerade, 
eller som påtagligt kan påverka 
personuppgifternas fria flöde. Den bör 
också vara tillämplig när en 
tillsynsmyndighet eller kommissionen 
begär att ärendet bör hanteras inom ramen 
för mekanismen för enhetlighet. 
Mekanismen bör inte påverka åtgärder som 
kommissionen kan komma att vidta när 
den utövar sina befogenheter enligt 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 606
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 107
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Kommissionen kan för att se till att 
denna förordning följs avge ett yttrande i 
denna fråga, eller fatta ett beslut som 
ålägger tillsynsmyndigheten att skjuta upp 
utkastet till åtgärd.

(107) Kommissionen kan för att se till att 
denna förordning följs avge en motiverad 
rekommendation om de frågor som 
uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 607
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör ersätta 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska 
datatillsynsmannen. Kommissionen bör 
delta i dess verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till 
kommissionen och främja samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna i hela 
unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör agera oberoende när den utför sina 
arbetsuppgifter.

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör ersätta 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska
datatillsynsmannen. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till 
kommissionen och främja samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna i hela 
unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör agera oberoende när den utför sina 
arbetsuppgifter.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ta med kommissionen i Europeiska dataskyddsstyrelsen, som 
ska fungera som ett helt oberoende organ.
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Ändringsförslag 608
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör 
ersätta arbetsgruppen för skydd av 
enskilda med avseende på behandlingen 
av personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska 
datatillsynsmannen. Kommissionen bör 
delta i dess verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till 
kommissionen och främja samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna i hela 
unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör agera oberoende när den utför sina 
arbetsuppgifter.

(110) Europeiska dataskyddsstyrelsen bör
stärka dialogen med berörda parter, 
t.ex. organisationer som syftar till att 
skydda registrerades rättigheter, 
konsumentorganisationer och andra 
relevanta aktörer. Denna grupp av 
experter och aktörer bör utses av 
dataskyddsstyrelsen, ägna sig åt frågor 
som är relevanta för alla berörda parter 
och uppmärksamma dataskyddsstyrelsen 
på dessa frågor. Dataskyddsstyrelsens 
ordförande bör dessutom inbjuda 
företrädare för Europaparlamentet eller 
andra relevanta organ att delta i 
styrelsens möten.

Or. de

Ändringsförslag 609
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Skäl 110a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110a) Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör arbeta på ett öppet sätt och om det är 
möjligt och lämpligt samråda med 
berörda när den utarbetar specifikationer, 
yttranden, riktlinjer eller något annat 
dokument i enlighet med denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att 
skydda registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 611
Kinga Gál

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i enlighet 
med lagstiftningen i en medlemsstat bör ha 
rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet eller 
på de registrerades vägnar utöva rätten till 
domstolsprövning, eller att oberoende av 
en registrerad persons klagomål själv klaga 
när de anser att ett personuppgiftsbrott har 
skett.

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i enlighet 
med lagstiftningen i en medlemsstat bör ha 
rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet eller 
på de registrerades vägnar utöva rätten till 
domstolsprövning. Var och en har rätt att 
oberoende av en registrerad persons 
klagomål själv klaga när de anser att ett 
personuppgiftsbrott har skett.

Or. hu
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Ändringsförslag 612
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
registrerades rättigheter vad gäller (...) eller 
att oberoende av en registrerad persons 
klagomål själv klaga när de anser att en 
överträdelse av denna förordning har 
skett. Kommissionen bör främja kollektiva 
åtgärder för att hävda de registrerades 
rättigheter och så långt som det är möjligt 
inom dess budget tillhandahålla 
finansiering till sådana organ, 
organisationer eller sammanslutningar.

Or. en

Motivering

I tillägget föreslås finansiering av icke-statliga organisationers och 
konsumentorganisationers talan utan någon skyldighet för kommissionen. Finansiering 
behövs för att se till att detta instrument kommer att användas i praktiken och kan också bidra 
till att förebygga andra former av talan som leder till betydande kostnader för 
registeransvariga.

Ändringsförslag 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att skydda 
fysiska personers rättigheter eller som 
handlar i det allmännas intresse och som 
inrättats i enlighet med lagstiftningen i en 
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medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

Or. en

Ändringsförslag 614
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att 
skydda registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

(112) I enlighet med avsikterna i denna 
förordning bör alla organ, organisationer 
eller sammanslutningar som agerar i det 
allmännas intresse och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning,
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

Or. hu

Motivering

För allmän, om inte skyddet av uppgifter nämns uttryckligen. Detta understryks i den 
föreliggande förordningen.

Ändringsförslag 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Förslag till förordning
Skäl 114
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
deras rättigheter och intressen vad gäller 
personuppgifter på deras vägnar väcker 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
deras rättigheter och intressen vad gäller 
personuppgifter på deras vägnar väcker 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
fysiska personers rättigheter och intressen, 
eller handla i det allmännas intresse, på 
deras vägnar väcker talan mot den 
tillsynsmyndigheten vid behörig domstol i 
den andra medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 617
Csaba Sógor
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Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
deras rättigheter och intressen vad gäller 
personuppgifter på deras vägnar väcker 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

(114) I enlighet med avsikterna i denna 
förordning och för att stärka de 
registrerades rättsliga skydd i situationer då 
den behöriga tillsynsmyndigheten är 
belägen i en annan medlemsstat än den där 
den registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar som agerar i det 
allmännas intresse väcker talan på deras 
vägnar mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

Or. hu

Motivering

I enlighet med skäl 112.

Ändringsförslag 618
Kinga Gál

Förslag till förordning
Skäl 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. hu

Ändringsförslag 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(116) Vid rättsliga förfaranden mot en 
registeransvarig eller en registerförare bör 
käranden kunna välja att väcka talan 
antingen vid domstolarna i de 
medlemsstater där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad eller där 
den registrerade bor, såvida inte den 
registeransvarige är en myndighet som 
agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning.

(116) Vid rättsliga förfaranden mot en 
registeransvarig eller en registerförare bör 
käranden kunna välja att väcka talan 
antingen vid domstolarna i de 
medlemsstater där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad eller där 
den registrerade bor, såvida inte den 
registeransvarige är en myndighet som 
agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning eller ett annat organ 
som har anförtrotts en arbetsuppgift av 
samhällsintresse.

Or. en

Motivering

Det bör vara den tillhandahållna tjänstens beskaffenhet, inte det organs som tillhandahåller 
tjänsten, som avgör huruvida talan kan väckas mot en registeransvarig eller registerförare 
vid en domstol i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 620
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(118) Personer som lider skada till följd av 
otillåten behandling bör ha rätt till 
ersättning av registeransvariga, 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 
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de kan påvisa att ett fel begåtts av den 
registrerade eller om det föreligger ett fall 
av force majeure.

begåtts av den registrerade eller om det 
föreligger ett fall av force majeure.

Or. en

Ändringsförslag 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(118) Personer som lider ekonomisk 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 utom varje tvivel 
att den registrerade har huvudansvaret för 
felet eller om det föreligger ett fall av force 
majeure.

Or. en

Ändringsförslag 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 119a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(119a) Medlemsstaterna bör få lov att 
införa straffrättsliga påföljder, 
t.ex. avstängning eller tillfälligt 
återkallande av affärstillstånd, vid 
allvarliga överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning om 
det rör sig om uppenbart oetiska 
affärsmetoder gentemot de registrerade 
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och deras utövande av sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 623
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(120) För att förstärka och harmonisera de 
administrativa sanktioner som kan 
föranledas av överträdelser av denna 
förordning bör samtliga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att 
utfärda sanktioner för administrativa 
överträdelser. I denna förordning bör det 
anges vilka dessa överträdelser är och en 
övre gräns för de administrativa böter som
i varje enskilt fall bör fastställas 
proportionellt i det enskilda fallet, med 
vederbörlig hänsyn bl.a. till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet. 
Avvikelser i tillämpningen av de 
administrativa sanktionerna kan också tas 
upp inom ramen för mekanismen för 
enhetlighet.

(120) För att förstärka och harmonisera de 
administrativa sanktioner som kan 
föranledas av överträdelser av denna 
förordning bör samtliga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att 
utfärda sanktioner för administrativa 
överträdelser. Administrativa böter bör 
fastställas i varje enskilt fall proportionellt 
i det enskilda fallet, med vederbörlig 
hänsyn till överträdelsens natur, 
svårhetsgrad och varaktighet, de 
förfaranden som införts avseende ramen 
för och riskerna med 
uppgiftsbehandlingen, graden av ansvar 
för den fysiska eller juridiska personen 
samt dennes tidigare överträdelser, 
graden av tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som införts 
samt graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten. Avvikelser i 
tillämpningen av de administrativa 
sanktionerna kan också tas upp inom 
ramen för mekanismen för enhetlighet.

Or. en

Ändringsförslag 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 120
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(120) För att förstärka och harmonisera de 
administrativa sanktioner som kan 
föranledas av överträdelser av denna 
förordning bör samtliga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att 
utfärda sanktioner för administrativa 
överträdelser. I denna förordning bör det 
anges vilka dessa överträdelser är och en 
övre gräns för de administrativa böter som
i varje enskilt fall bör fastställas
proportionellt i det enskilda fallet, med 
vederbörlig hänsyn bl.a. till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet. 
Avvikelser i tillämpningen av de 
administrativa sanktionerna kan också tas 
upp inom ramen för mekanismen för 
enhetlighet.

(120) För att förstärka och harmonisera de 
administrativa sanktioner som kan 
föranledas av överträdelser av denna 
förordning bör samtliga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att 
utfärda sanktioner för administrativa 
överträdelser. Administrativa böter bör 
fastställas i varje enskilt fall proportionellt 
i det enskilda fallet, med vederbörlig 
hänsyn till överträdelsens natur, 
svårhetsgrad och varaktighet, de 
förfaranden som införts avseende ramen 
för och riskerna med 
uppgiftsbehandlingen, graden av ansvar 
för den fysiska eller juridiska personen 
samt dennes tidigare överträdelser, 
graden av tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som införts 
samt graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten. Avvikelser i 
tillämpningen av de administrativa 
sanktionerna kan också tas upp inom 
ramen för mekanismen för enhetlighet.

Or. en

Ändringsförslag 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga 
eller litterära ändamål bör undantas från 
vissa av kraven i denna förordning, så att 
rätten till skydd av personuppgifter kan 
förenas med rätten till yttrandefrihet, 
särskilt rätten att ta emot och lämna 
upplysningar, som särskilt garanteras 
genom artikel 11 i Europeiska unionens 

(121) När så är nödvändigt bör det vara 
möjligt att bevilja befrielser eller 
undantag från vissa av kraven i denna 
förordning när det gäller behandling av 
personuppgifter, så att rätten till skydd av 
personuppgifter kan förenas med rätten till 
yttrandefrihet, särskilt rätten att ta emot 
och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
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stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Detta bör särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. I enlighet med 
protokollet om systemet för radio och tv i 
allmänhetens tjänst i medlemsstaterna 
som fogats till fördraget om Europeiska 
unionen, fördragen om upprättande av 
Europeiska gemenskaperna och vissa 
akter som hör samman med dem, bör 
medlemsstaternas behörighet att definiera 
och organisera radio och tv i 
allmänhetens tjänst också respekteras på 
uppgiftsskyddsområdet. Medlemsstaterna 
bör därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna 
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 
överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att ta 
hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”.

Or. en

Motivering

Formuleringen ”uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt 
skapande” är inte tillräckligt bred och skulle kunna vålla problem för medietjänsters 
hantering av konfidentiella uppgifter som behövs för deras journalistiska arbete även om 
själva behandlingen inte är journalistisk. Vi tog också med en hänvisning till 
Amsterdamprotokollet, som är mycket viktig för radio och tv i allmänhetens tjänst, exempelvis 
i Tyskland. Eftersom Amsterdamprotokollet även ingår i Lissabonfördraget måste det 
respekteras på uppgiftsskyddsområdet.
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Ändringsförslag 626
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga 
eller litterära ändamål bör undantas från 
vissa av kraven i denna förordning, så att 
rätten till skydd av personuppgifter kan 
förenas med rätten till yttrandefrihet, 
särskilt rätten att ta emot och lämna 
upplysningar, som särskilt garanteras 
genom artikel 11 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Detta bör särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 

(121) Det bör vara möjligt att bevilja 
befrielser eller undantag från vissa av 
kraven i denna förordning när det gäller 
behandling av personuppgifter, så att 
rätten till skydd av personuppgifter kan 
förenas med rätten till yttrandefrihet, 
särskilt rätten att ta emot och lämna 
upplysningar, som särskilt garanteras 
genom artikel 11 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Detta bör gälla vid behandling av 
personuppgifter för ändamål som 
journalistik samt konstnärligt och litterärt 
skapande, särskilt inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”.
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bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

Or. en

Motivering

Tydliggörande av att yttrandefriheten skyddas i allmänhet, inte bara för journalister, 
konstnärer eller författare i överensstämmelse med fördragandes ändringsförslag nr 68. För 
att säkerställa att den nuvarande skyddsnivån inte sänks bör journalistik och konstnärligt och 
litterärt skapande omnämnas uttryckligen men på ett icke-begränsande sätt.

Ändringsförslag 627
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga eller 
litterära ändamål bör undantas från vissa av 
kraven i denna förordning, så att rätten till 
skydd av personuppgifter kan förenas med 
rätten till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta 
emot och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör 
därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna 
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 

(121) Behandling av personuppgifter för 
journalistiska, konstnärliga eller litterära 
ändamål bör undantas från vissa av kraven 
i denna förordning, så att rätten till skydd 
av personuppgifter kan förenas med rätten 
till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta emot 
och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Detta bör 
särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”, och den tekniska 
utvecklingen och nya digitala medier 
måste beaktas.
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överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att 
ta hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

Or. en

Ändringsförslag 628
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga 
eller litterära ändamål bör undantas från 
vissa av kraven i denna förordning, så att 
rätten till skydd av personuppgifter kan 
förenas med rätten till yttrandefrihet, 
särskilt rätten att ta emot och lämna 
upplysningar, som särskilt garanteras 
genom artikel 11 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Detta bör särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 

(121) När så är nödvändigt bör det vara 
möjligt att bevilja befrielser eller 
undantag från vissa av kraven i denna 
förordning när det gäller behandling av 
personuppgifter, så att rätten till skydd av 
personuppgifter kan förenas med rätten till 
yttrandefrihet, särskilt rätten att ta emot 
och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
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området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör 
därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna 
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 
överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att ta 
hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”.

Or. en

Motivering

Tydliggörande av att yttrandefriheten skyddas i allmänhet, inte bara för journalister, 
konstnärer eller författare. Se också artikel 80.1.

Ändringsförslag 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 121
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga 
eller litterära ändamål bör undantas från 
vissa av kraven i denna förordning, så att 
rätten till skydd av personuppgifter kan 
förenas med rätten till yttrandefrihet, 
särskilt rätten att ta emot och lämna 
upplysningar, som särskilt garanteras 
genom artikel 11 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Detta bör särskilt gälla vid behandling av 
personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

(121) När så är nödvändigt bör det vara 
möjligt att bevilja befrielser eller 
undantag från vissa av kraven i denna 
förordning när det gäller behandling av 
personuppgifter, så att rätten till skydd av 
personuppgifter kan förenas med rätten till 
yttrandefrihet, särskilt rätten att ta emot 
och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. Medlemsstaternas 
behörighet att definiera och organisera 
radio och tv i allmänhetens tjänst i 
enlighet med protokoll nr 29 till fördraget 
om Europeiska unionen måste 
respekteras. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på: 
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”.
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Or. en

Ändringsförslag 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga eller 
litterära ändamål bör undantas från vissa av 
kraven i denna förordning, så att rätten till 
skydd av personuppgifter kan förenas med 
rätten till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta 
emot och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv
och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör 
därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 
överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att 
ta hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en 
bred tolkning tillämpas av vad som 
innefattas i denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör 
därför med avseende på de undantag som 
ska fastställas enligt denna förordning 

(121) Behandling av personuppgifter 
enkom för journalistiska, konstnärliga eller 
litterära ändamål bör undantas från vissa av 
kraven i denna förordning, så att rätten till 
skydd av personuppgifter kan förenas med 
rätten till yttrandefrihet, särskilt rätten att ta 
emot och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek.
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klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål. 
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

Or. en

Ändringsförslag 631
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Skäl 121a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121a) Denna förordning gör det möjligt 
att vid tillämpningen av bestämmelserna i 
den ta hänsyn till principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar. Personuppgifter i 
handlingar som innehas av en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ får 
lämnas ut av myndigheten eller organet i 
överensstämmelse med den 
medlemsstatslagstiftning som den berörda 
offentliga myndigheten eller det berörda 
offentliga organet omfattas av. I sådan 
lagstiftning bör en avvägning göras 
mellan rätten till skydd av personuppgifter 
och principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 632
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 123a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(123a) Behandling av personuppgifter 
som rör hälsa, som är en särskild kategori 
av uppgifter, kan behövas för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. Denna förordning 
bör därför garantera att harmoniserade 
villkor för behandling av personuppgifter 
som rör hälsa, som omgärdas med 
särskilda och lämpliga skyddsåtgärder 
som skyddar enskildas grundläggande 
rättigheter och personuppgifter, inte blir 
till hinder för överbryggande och klinisk 
forskning och folkhälsoforskning.

Or. en

Motivering

För folkhälsoforskning är det viktigt att garantera obehindrad tillgång till medicinska 
uppgifter. Förordningen gör det viktigt att hitta en balans mellan att skydda enskilda 
personers uppgifter och respektera folkhälsoforskarna tillräckligt för att ge dem de medel de 
behöver för att bedriva medicinsk forskning.

Ändringsförslag 633
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar. 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar. 
Kollektiva överenskommelser 
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(kollektivavtal, företagsöverenskommelser 
och överenskommelser i representativa 
organ) ger möjlighet att avvika från 
bestämmelserna i förordningen.

Or. de

Ändringsförslag 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar.

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar och när det gäller social 
trygghet. För att reglera behandling av 
arbetstagares personuppgifter inom ramen 
för ett anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, enligt denna 
förordning, lagstiftningsvägen kunna anta 
särskilda regler för behandling av 
personuppgifter under anställningar och 
när det gäller social trygghet.

Or. en

Motivering

Social trygghet är, i likhet med sysselsättning, ett mycket komplicerat område som i många 
avseenden regleras på nationell nivå. Medlemsstaterna bör därför få anta eller behålla 
särskilda lagar som reglerar det närmare uppgiftsskyddet för offentliga institutioner på detta 
område.

Ändringsförslag 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 124
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för 
behandling av personuppgifter under 
anställningar.

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. Medlemsstaterna bör 
därför kunna reglera behandling av 
arbetstagares personuppgifter inom ramen 
för ett anställningsförhållande i enlighet 
med bestämmelserna och 
miniminormerna i denna förordning. Om 
det i respektive medlemsstat finns 
lagstiftning som reglerar frågor rörande 
anställningsförhållanden genom avtal 
mellan arbetstagarnas företrädare och 
ledningen i företaget eller i det 
kontrollerande företaget i en 
företagsgrupp (kollektivavtal) eller i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/38/EG av den 
6 maj 2009 om inrättandet av ett 
europeiskt företagsråd eller ett förfarande 
i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till 
och samråd med arbetstagare bör 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för anställningsförhållanden även 
kunna regleras genom ett sådant avtal 
förutsatt att bestämmelserna och 
miniminormerna i denna förordning inte 
undergrävs.

Or. en

Ändringsförslag 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av
personuppgifter bör även vara tillämpliga 



PE506.145v01-00 28/159 AM\928599SV.doc

SV

vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar.

vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, enligt denna 
förordning, lagstiftningsvägen kunna anta 
särskilda regler för behandling av 
personuppgifter under anställningar.

Or. en

Ändringsförslag 637
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 124a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124a) I medlemsstater där det överlåts åt 
dessa att reglera löner och andra 
arbetsvillkor genom kollektivavtal bör 
specifik hänsyn tas till deras skyldigheter 
och rättigheter enligt kollektivavtal vid 
tillämpningen av artikel 6.1 f.

Or. en

Ändringsförslag 638
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 124a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124a) Förordningen bör tillämpas med 
respekt för idrottens särställning som 
erkänns i artikel 165 i EUF-fördraget 
under beaktande av att idrott på grund av 
sin roll i samhället tjänar det allmännas 
intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 125

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(125) Behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål bör för att vara laglig 
också respektera annan relevant 
lagstiftning, exempelvis den som gäller 
kliniska prövningar.

(125) Behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål bör för att vara laglig 
också respektera annan relevant 
lagstiftning, exempelvis den som gäller 
kliniska prövningar. En forskningsetisk 
kommitté av det slag som nämns i 
artikel 83 bör överensstämma med 
principerna i Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration och eventuella 
nationella krav i medlemsstaterna och 
unionsrätten.

Or. en

Motivering

Tillsammans med artikel 83.1c (ny) gör denna ändring av skäl 125 att artikeln blir förenlig 
med Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration – Etiska principer för medicinsk forskning 
som omfattar människor (2008), där det sägs att etikkommittéer bör vara oberoende av 
forskaren, sponsorn och stå fria från varje annan otillbörlig påverkan (kommande förordning 
om kliniska prövningar).

Ändringsförslag 640
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Skäl 125

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(125) Behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål bör för att vara laglig 
också respektera annan relevant 
lagstiftning, exempelvis den som gäller 

(125) Behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål bör för att vara laglig 
också respektera annan relevant 
lagstiftning, exempelvis den som gäller 
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kliniska prövningar. kliniska prövningar. En forskningsetisk 
kommitté av det slag som nämns i 
artikel 83 bör överensstämma med 
principerna i Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration och eventuella 
nationella krav i medlemsstaterna och 
unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 125

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(125) Behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål bör för att vara laglig 
också respektera annan relevant 
lagstiftning, exempelvis den som gäller 
kliniska prövningar.

(125) Behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål bör för att vara laglig 
också respektera annan relevant 
lagstiftning, exempelvis den som gäller 
kliniska prövningar. I detta ingår 
användning av etikkommitté i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar rörande 
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel.

Or. en

Motivering

När det av praktiska skäl, t.ex. under registerbaserad forskning, inte är möjligt att inhämta 
samtycke från alla registrerade, är prövning av forskning via etikkommittéer med experter ett 
särskilt viktigt verktyg för att garantera att potentiella risker för den personliga integriteten 
står i proportion till det vetenskapliga värdet och de potentiella vinsterna av forskningen.
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Ändringsförslag 642
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 125a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(125a) Personuppgifter kan även bli 
föremål för ytterligare behandling för 
arkivändamål. I sådana fall bör rätten till 
skydd av personuppgifter samordnas med 
föreskrifterna för arkiven, som garanterar 
folken rätten att lära känna sin historia 
och ger medborgarna tillgång till 
administrativ information. I den allmänna 
förklaringen om arkiv, som godkändes i 
november 2011 vid Unescos 36:e 
generalförsamling, understryks att 
arkiven, som är tillförlitliga 
informationskällor för en ansvarsfull och 
öppen samhällsstyrning, spelar en viktig 
roll i samhällsutvecklingen genom att 
bidra till att forma och bevara det 
individuella och kollektiva minnet. När 
det gäller internationella överföringar av 
personuppgifter bör dessa ske utan 
inverkan på de bestämmelser som är 
tillämpliga på handel med kulturföremål 
och nationella kulturskatter.

Or. fr

Motivering

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Ändringsförslag 643
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Skäl 126

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(126) Vetenskaplig forskning bör i denna 
förordning också omfatta grundforskning,
målforskning och privatfinansierad 
forskning och bör dessutom ta hänsyn till 
unionens mål enligt artikel 179.1 i 
EUF-fördraget angående åstadkommandet 
av ett europeiskt forskningsområde.

(126) Vetenskaplig forskning bör i denna 
förordning också omfatta grundforskning, 
målforskning och privatfinansierad 
forskning i den mening som avses i 
artikel 13 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och 
bör dessutom ta hänsyn till unionens mål 
enligt artikel 179.1 i EUF-fördraget 
angående åstadkommandet av ett 
europeiskt forskningsområde.
Opinionsforskning och social forskning 
ingår i vetenskaplig forskning. 
Marknadsundersökningar omfattas som 
en regel inte av begreppet vetenskaplig 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 644
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Skäl 127

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(127) Vad beträffar 
tillsynsmyndigheternas befogenheter att 
från registeransvariga eller registerförare 
få tillgång till personuppgifter och 
tillgång till deras lokaler får 
medlemsstaterna genom lagstiftning, och 
förutsatt att det sker inom gränserna för 
denna förordning, anta särskilda regler
för att garantera yrkesmässig eller annan 
jämförlig tystnadsplikt, i den mån detta är 
nödvändigt för att jämka samman rätten till 
skydd av personuppgifter med 
tystnadsplikten.

(127) Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning anta särskilda regler för 
tillsynsmyndigheternas befogenheter samt 
undantag eller avvikelser från 
bestämmelserna i kapitlen II–IV för att 
garantera yrkesmässig eller annan 
jämförlig tystnadsplikt, i den mån detta är 
nödvändigt för att jämka samman rätten till 
skydd av personuppgifter med 
tystnadsplikten.
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Or. en

Motivering

Yrkesmässig tystnadsplikt (som gäller för t.ex. notarier och skatterådgivare) måste alltid 
prioriteras högre än bestämmelser om uppgiftsskydd. Det gäller inte bara medlemsstaternas 
möjlighet i enlighet med artikel 84 att reglera tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter gentemot dem som skyddar yrkeshemligheter, utan det måste också finnas 
möjlighet att vid behov anpassa de materiella bestämmelserna om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 645
Frank Engel

Förslag till förordning
Skäl 127a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(127a) För rättssäkerhetens skull får 
denna förordning inte strida mot 
sektorsspecifik lagstiftning om rättsliga 
skyldigheter och icke-rättsliga krav och 
rekommendationer som härrör från sådan 
sektorslagstiftning, exempelvis inom 
hälso- och sjukvårds- eller banksektorn.

Or. en

Ändringsförslag 646
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 127a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(127a) Skyldigheten att informera den 
registrerade om ändamålen med 
behandlingen, rätten att radera uppgifter, 
rätten till överföring av personuppgifter, 
skyldigheten att vidta åtgärder för att 
säkerställa efterlevnad samt förbudet att 
överföra uppgifter till länder utanför 
unionen ska inte gälla för behandling av 
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uppgifter om en enskild person, såsom 
arbetsgivare, befattning, funktion, 
arbetsplatsens adress, telefon- eller 
faxnummer, e-postadress eller andra 
uppgifter om organisationen. De 
registrerade ska emellertid ha rätt att 
begära att den registeransvarige inte 
lämnar ut sådan yrkesinformation till 
tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 647
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Skäl 128

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(128) I enlighet med artikel 17 i 
EUF-fördraget är denna förordning 
förenlig med kravet på att respektera och 
inte påverka den ställning som kyrkor och 
religiösa sammanslutningar eller 
samfund har i medlemsstaterna enligt 
nationell lagstiftning. Om en kyrka i en 
medlemsstat vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av denna förordning 
tillämpar övergripande regler rörande 
skyddet av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör dessa befintliga 
regler följaktligen fortsätta att vara 
tillämpliga under förutsättning att de görs 
förenliga med bestämmelserna i denna 
förordning. Kyrkor och religiösa 
sammanslutningar bör vara förpliktade 
att bilda en fullständigt oberoende 
tillsynsmyndighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 648
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Skäl 128

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(128) I enlighet med artikel 17 i 
EUF-fördraget är denna förordning 
förenlig med kravet på att respektera och 
inte påverka den ställning som kyrkor och 
religiösa sammanslutningar eller 
samfund har i medlemsstaterna enligt 
nationell lagstiftning. Om en kyrka i en 
medlemsstat vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av denna förordning 
tillämpar övergripande regler rörande 
skyddet av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör dessa befintliga 
regler följaktligen fortsätta att vara 
tillämpliga under förutsättning att de görs 
förenliga med bestämmelserna i denna 
förordning. Kyrkor och religiösa 
sammanslutningar bör vara förpliktade 
att bilda en fullständigt oberoende 
tillsynsmyndighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 649
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 128

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(128) I enlighet med artikel 17 i 
EUF-fördraget är denna förordning 
förenlig med kravet på att respektera och 
inte påverka den ställning som kyrkor och 
religiösa sammanslutningar eller samfund 
har i medlemsstaterna enligt nationell 
lagstiftning. Om en kyrka i en medlemsstat 
vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande regler 
rörande skyddet av enskilda vid behandling 

(128) I enlighet med artikel 17 i 
EUF-fördraget är denna förordning 
förenlig med kravet på att respektera och 
inte påverka den ställning som kyrkor och 
religiösa sammanslutningar eller samfund 
har i medlemsstaterna enligt nationell 
lagstiftning. Om en kyrka i en medlemsstat 
vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande regler 
rörande skyddet av enskilda vid behandling 
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av personuppgifter bör dessa befintliga 
regler följaktligen fortsätta att vara 
tillämpliga under förutsättning att de görs 
förenliga med bestämmelserna i denna 
förordning. Kyrkor och religiösa 
sammanslutningar bör vara förpliktade 
att bilda en fullständigt oberoende 
tillsynsmyndighet.

av personuppgifter bör dessa befintliga 
regler följaktligen fortsätta att vara 
tillämpliga under förutsättning att de görs 
förenliga med bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning till att kyrkor behöver en egen tillsynsmyndighet i EU.

Ändringsförslag 650
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

krav vad gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar den 
registrerade negativt, kriterier och villkor 
vad gäller behandling som kräver en 
konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet, 
kriterier och krav när man avgör om 
höggradiga särskilda risker föreligger som 
kräver förhandssamråd, 
uppförandekodexar, kriterier och krav vad 
gäller certifieringsmekanismer, lämplig 
skyddsnivå för tredjeländer eller 
internationella organisationer,
administrativa påföljder, behandling för 
hälso- och sjukvårdsändamål, behandling 
vid anställningar och behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå, särskilt med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. hu

Motivering

Grafiska lösningar som är lämpliga och som ger bättre förståelse och genomsynlighet bygger 
inte bara på ikonerna utan även på andra grafiska beståndsdelar. Det är inte nödvändigt att 
utesluta andra möjligheter.
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Ändringsförslag 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter och för att säkra den 
fria rörligheten för personuppgifter inom 
unionen bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Delegerade 
akter bör framför allt antas när det gäller 
följande: behandlingens laglighet, 
precisering av kriterier och villkor för 
barns samtycke, behandling av särskilda 
kategorier av uppgifter, precisering av 
kriterier och villkor vad gäller uppenbart 
orimliga krav och avgifter för att den 
registrerade ska kunna utöva sina 
rättigheter, kriterier och krav vad gäller 
information till den registrerade och 
rätten till tillgång, rätten att bli bortglömd 
och rätten till radering, 
profileringsbaserade åtgärder, kriterier 
och krav vad gäller den registeransvariges 
ansvar samt inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, 
registerförare, kriterier och krav vad 
gäller dokumentering av och säkerhet vid 
behandlingen, kriterier och krav vad 
gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar 
den registrerade negativt, kriterier och 
villkor vad gäller behandling som kräver 
en konsekvensbedömning av 
uppgiftsskyddet, kriterier och krav när 
man avgör om höggradiga särskilda 
risker föreligger som kräver 

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter och för att säkra den 
fria rörligheten för personuppgifter inom 
unionen bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
denna förordning bör man se till att inga 
tvingande krav på särskilda tekniska 
egenskaper uppställs för 
terminalutrustning eller annan utrustning 
för elektronisk kommunikation som kan 
hindra att utrustningen släpps ut på 
marknaden och hindra den fria 
rörligheten för sådan utrustning inom och 
mellan medlemsstaterna.
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förhandssamråd, uppgiftsskyddsombudets 
utnämning och arbetsuppgifter, 
uppförandekodexar, kriterier och krav 
vad gäller certifieringsmekanismer, 
kriterier och krav vad gäller överföringar 
som sker på grundval av bindande 
företagsregler, överföringsundantag, 
administrativa påföljder, behandling för 
hälso- och sjukvårdsändamål, behandling 
vid anställningar och behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 652
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten 
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar 
för inbyggt uppgiftsskydd och 

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

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter för att säkerställa ett 
fullständigt deltagande för Europaparlamentet i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 130
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att: 
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten 
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar 
för inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard samt 
dokumentation, särskilda krav på 
säkerhet vid behandling, standardformat 
och förfaranden för anmälan av 
personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och
förhandssamråd, tekniska standarder och 
mekanismer för certifiering, adekvat nivå 
på det skydd som lämnas av ett tredjeland 
eller ett territorium eller av en 
behandlande sektor inom detta tredjeland 
eller en internationell organisation, 
utlämnande som inte har stöd i 
unionslagstiftningen, ömsesidigt bistånd, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter46. 
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

(130) För att säkerställa enhetliga villkor 
för hur denna förordning genomförs bör 
kommissionen beviljas 
genomförandebefogenheter. Vid 
genomförandet av bestämmelserna i 
denna förordning bör man se till att inga 
tvingande krav på särskilda tekniska 
egenskaper uppställs för 
terminalutrustning eller annan utrustning 
för elektronisk kommunikation som kan 
hindra att utrustningen släpps ut på 
marknaden och hindra den fria 
rörligheten för sådan utrustning inom och 
mellan medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 654
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Skäl 131

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter för att säkerställa ett 
fullständigt deltagande för Europaparlamentet i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 655
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 132

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(132) Kommissionen bör när tvingande 
skäl till skyndsamhet föreligger i 
vederbörligen motiverade fall anta 
omedelbart tillämpliga 
genomförandeakter avseende ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor i ett tredjeland eller 
en internationell organisation vars 
skyddsnivå inte är adekvat och som avser 
frågor som tillsynsmyndigheterna tar upp 
genom mekanismen för enhetlighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 656
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(134) Direktiv 95/46/EG ska därför ersättas 
med denna förordning. Kommissionens 
beslut som antagits och 
tillsynsmyndigheternas tillstånd på 
grundval av direktiv 95/46/EC bör dock 
fortsatt vara giltiga.

(134) Direktiv 95/46/EG ska därför ersättas 
med denna förordning. Kommissionens 
beslut som antagits och 
tillsynsmyndigheternas tillstånd på 
grundval av direktiv 95/46/EC bör dock 
fortsatt vara giltiga. Detta bör även gälla 
internationella avtal eller 
överenskommelser mellan EU eller en 
medlemsstat och ett tredjeland, särskilt 
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sedan direktiv 95/46/EG trädde i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 657
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(134) Direktiv 95/46/EG ska därför ersättas 
med denna förordning. Kommissionens 
beslut som antagits och 
tillsynsmyndigheternas tillstånd på 
grundval av direktiv 95/46/EC bör dock 
fortsatt vara giltiga.

(134) Direktiv 95/46/EG ska därför ersättas 
med denna förordning. Kommissionens 
beslut som antagits och 
tillsynsmyndigheternas tillstånd på 
grundval av direktiv 95/46/EC bör dock 
fortsatt vara giltiga. Kommissionens beslut 
och tillsynsmyndigheternas tillstånd av 
överföring av personuppgifter till 
tredjeland bör fortsätta att vara giltiga 
under en övergångsperiod på två år.

Or. en

Ändringsförslag 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(139) Med hänsyn till att rätten till skydd 
av personuppgifter, såsom EU-domstolen 
har påpekat, inte är någon absolut rättighet, 
utan måste förstås utifrån sin funktion i 
samhället och balanseras i enlighet med 
proportionalitetsprincipen med andra 
grundläggande rättigheter, respekterar 
denna förordning alla grundläggande 
rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i EU:s stadga om de i fördragen 

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

rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i EU:s stadga om de i fördragen 
fastställda grundläggande rättigheterna, 
främst rätten till skydd för privat- och 
familjeliv, bostad och kommunikationer, 
rätten till skydd av personuppgifter, 
tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet, yttrande- och 
informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till 
egendom och i synnerhet rätten till skydd 
av immateriella rättigheter, rätten till 
effektivt rättsmedel och opartisk domstol 
samt kulturell, religiös och språklig 
mångfald.

Or. en

Motivering

Behandlingen av ip-adresser är ofta ett viktigt inslag i utredningar av missbruk av 
programinnehåll enligt direktiv 2004/48/EG och bör inte förhindras av förordningen.

Ändringsförslag 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 3 påverkar inte de 
lagstiftningsåtgärder i medlemsstaterna 
som innebär förmånligare villkor för 
registrerade med avseende på skyddet av 
deras personuppgifter, särskilt för de 
ändamål som avses i artiklarna 80 och 84.

Or. en

Ändringsförslag 660
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning 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.

1. Denna förordning ska tillämpas – utan 
åtskillnad beroende på vilka metoder som 
används – 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.

Or. it

Motivering

Kravet på uppgiftsskydd gäller oavsett vilka metoder för uppgiftsbehandling som används och 
bör vara neutralt i förhållande till nuvarande och framtida teknik för uppgiftsbehandling.

Ändringsförslag 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning 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.

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt 
eller delvis företas på automatisk väg utan 
åtskillnad mellan dessa metoder samt på 
annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register.

Or. en

Ändringsförslag 662
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) som utförs av domstolar, 
åklagarmyndigheter och verkställande 
myndigheter i syfte att verkställa 
straffrättsliga påföljder,

Or. de

Motivering

Domstolars och verkställande myndigheters verksamhet för att verkställa rättsliga påföljder 
bör i möjligaste mån undantas från tillämpningen av de avsedda bestämmelserna. Detta 
garanterar en domstols-

Ändringsförslag 663
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bestämmelserna i denna förordning 
strider mot en annan unionsrättsakt som 
reglerar vissa aspekter av behandling av 
personuppgifter inom specifika sektorer 
ska den andra rättsakten ha företräde och 
tillämpas på de specifika sektorerna i 
fråga.

Or. en
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Ändringsförslag 664
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) som samlats in innan denna 
förordning träder i kraft i enlighet med 
artikel 91,

Or. fr

Ändringsförslag 665
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) som inletts innan denna förordning 
träder i kraft i enlighet med artikel 91,

Or. fr

Ändringsförslag 666
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 667
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Förordningen ska även vara tillämplig på unionens institutioner, organ och byråer.

Ändringsförslag 668
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Reglerna bör även gälla unionens institutioner, organ och byråer.



PE506.145v01-00 50/159 AM\928599SV.doc

SV

Ändringsförslag 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ett heltäckande synsätt på uppgiftsskydd innebär att även unionens institutioner, byråer och 
organ omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Unionens institutioner, organ och byråer bör inte åsidosättas helt i förordningen. Syftet med 
förordningen är en enhetlig tillämpning av de centrala principerna och garantierna för 
behandling av personuppgifter i unionen, och om EU-institutionerna undantas ger det, 
åtminstone formellt, intryck av att det finns två separata rättsystem, dvs. medlemsstaternas 
respektive unionens.

Ändringsförslag 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) som medlemsstaterna utför när de 
bedriver verksamhet som omfattas av 
kapitel 2 i fördraget om Europeiska 
unionen,

c) som medlemsstaterna utför när de 
bedriver verksamhet som omfattas av 
kapitel 2 i avdelning V i fördraget om 
Europeiska unionen,

Or. es

Ändringsförslag 672
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt EU-domstolens dom i målen C-101/01 och C-73/07.

Ändringsförslag 673
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 674
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) som en fysisk person utför för ett 
ändamål som inte kan hänföras till vare 
sig personens näringsverksamhet eller
dennes yrkesverksamhet,

Or. de

Ändringsförslag 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 676
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Personuppgifter bör som regel inte göras tillgängliga för ett obestämt antal personer.

Ändringsförslag 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) som en fysisk person utför som ett led i 
verksamhet av rent privat natur eller som 
har samband med hans eller hennes 
hushåll, såvida inte personuppgifter 
offentliggörs, Ytterligare behandling av 
personuppgifter för andra ändamål måste 
grunda sig på den registrerades samtycke. 
Detta undantag bör inte gälla om 
behandlingen av personuppgifter sker i 
samband med yrkes- eller affärsmässig 
verksamhet. Tredje parters rättigheter 
måste särskilt beaktas vid användning av 
känsliga uppgifter.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs en begränsning av undantaget för verksamhet som har 
samband med den registrerades hushåll. Vissa principer och normer bör gälla även för 
användning av personuppgifter som ett led i verksamhet av privat natur eller som har 
samband med den registrerades hushåll.
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Ändringsförslag 678
Axel Voss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) som små företag utför som ett led i sin 
egen verksamhet och endast för internt 
bruk,

Or. en

Ändringsförslag 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) som mikroföretag enligt 
kommissionens 
rekommendation 2003/361 utför som ett 
led i sin egen verksamhet och endast för 
internt bruk,

Or. en

Ändringsförslag 680
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) som behöriga myndigheter utför i syfte 
att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder.

e) som behöriga offentliga myndigheter 
utför i syfte att förebygga, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.
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Or. en

Ändringsförslag 681
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) som behöriga myndigheter utför i syfte 
att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder.

e) som behöriga offentliga myndigheter 
utför i syfte att förebygga, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 682
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) som behöriga myndigheter utför i syfte 
att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 683
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som har anonymiserats.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör inte vara tillämplig på behandling av anonymiserade uppgifter (se 
definitionen i artikel 4).

Ändringsförslag 684
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utförs för historiska, statistiska 
och vetenskapliga forskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utförs av arbetsgivaren som ett 
led i behandlingen av den anställdes 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande.

Or. en

Ändringsförslag 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som anonymiserats i den mening som 
avses i artikel 4.2c.

Or. en

Ändringsförslag 687
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som har anonymiserats.

Or. en

Motivering

Anonymiserade uppgifter bör inte heller omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 688
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som idrottsorganisationer utför i syfte 
att förebygga, avslöja och utreda 
eventuella kränkningar av idrottens 
integritet, såsom uppgjorda matcher och 
dopning.

Or. en



PE506.145v01-00 58/159 AM\928599SV.doc

SV

Ändringsförslag 689
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utgör ett led i en verksamhet som 
kan hänföras till en registrerad persons 
yrkesverksamhet eller näringsverksamhet,

Or. de

Ändringsförslag 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som utförs av kyrkor, religiösa 
samfund eller församlingar,

Or. de

Motivering

Genom att tydligt avgränsa uppgiftsbehandling som utförs av kyrkor och religiösa 
församlingar tar man bättre hänsyn till artikel 17 i EUF-fördraget än genom den 
övergångsordning som föreskrivs i artikel 84.

Ändringsförslag 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som behöriga myndigheter utför i 
syfte att fullgöra sin uppgift att framställa 
och sprida relevant officiell statistik.
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Or. es

Ändringsförslag 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som avser en fysisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet och som 
identifierar denna person på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) som avser en fysisk person och som 
görs allmänt tillgängliga under utövandet 
av yrkesplikter, såsom namn, 
kontaktuppgifter och funktion.

Or. en

Ändringsförslag 694
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) som utförs av arbetsgivaren som ett 
led i behandlingen av den anställdes 
personuppgifter inom ramen för ett 
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anställningsförhållande.

Or. en

Ändringsförslag 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) som behöriga myndigheter utför i 
syfte att framställa röstlängder.

Or. es

Ändringsförslag 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) som har anonymiserats.

Or. en

Ändringsförslag 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om de separata bestämmelserna i 
unionens eller medlemsstaternas 
lagstiftning ger ett starkare skydd av 
personuppgifter än i denna förordning, 
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ska dessa bestämmelser tillämpas som ett 
komplement. Detta gäller särskilt 
lagstadgad sekretess, t.ex. banksekretess.

Or. en

Ändringsförslag 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De uppgifter i nationella register över 
ekonomiska enheter som lämnas ut i 
enlighet med lagstiftningen är inte 
skyddade genom denna förordning i den 
utsträckning uppgifterna kan identifiera 
enheter på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 699
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Artiklarna 7.4, 15.1e, 17, 18, 22c 
och e, 33, 35, 36, 37 och 79.4, 5, 6 och 7 i 
denna förordning ska inte vara 
tillämpliga på behandling av 
personuppgifter som utförs av offentliga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Förordningens mycket detaljerade och stränga bestämmelser har negativa konsekvenser för 
offentliga myndigheter. Merparten av den behandling som utförs av offentliga myndigheter är 
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endast nationell, uppgifterna behandlas främst som ett led i verksamheten och lämnas och 
utförs endast av offentliga myndigheter, såsom utbetalning av sociala förmåner, och har 
aldrig ett vinstsyfte. Det föreslås därför att förordningen inte ska gälla för offentliga 
myndigheters behandling av uppgifter.

Ändringsförslag 700
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs av 
en registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen.

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter om 
registrerade som är bosatta i unionen
inom ramen för den verksamhet som 
bedrivs av en registeransvarig eller 
registerförare som är etablerad i unionen.

Or. en

Motivering

Registeransvariga som är etablerade i EU och endast behandlar uppgifter som inte rör 
registrerade i EU i tredjeländer bör undantas från förordningens tillämpningsområde, så att 
de kan konkurrera på marknader utanför EU med registeransvariga som inte omfattas av 
förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 701
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs av 
en registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen.

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter om 
registrerade som är bosatta i unionen
inom ramen för den verksamhet som 
bedrivs av en registeransvarig eller 
registerförare som är etablerad i unionen.
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Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att skydda personuppgifter för registrerade som är bosatta inom 
EU. Detta ändringsförslag är viktigt när det gäller personuppgifter som inte berör EU 
(dvs. behandling av personuppgifter om registrerade som är bosatta utanför EU) för att 
garantera att det råder lika villkor för företag såväl inom som utanför EU.

Ändringsförslag 702
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs av 
en registeransvarig eller registerförare 
som är etablerad i unionen.

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som sker i 
unionen eller på en plats där den 
nationella lagstiftningen i en medlemsstat 
gäller på grund av folkrätten.

Or. de

Ändringsförslag 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs av 
en registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen.

1. Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av personuppgifter om 
registrerade som är bosatta i unionen
inom ramen för den verksamhet som 
bedrivs av en registeransvarig eller 
registerförare som är etablerad i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 704
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig eller 
registerförare som inte är etablerad i 
unionen.

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, eller or 
b) övervakning av deras beteende.

Or. en

Ändringsförslag 705
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

2. Förordningen ska, i den mån det är 
rättsligt möjligt och förenligt med ett 
tredjelands lagstiftning, tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

Or. en

Ändringsförslag 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig eller 
registerförare som inte är etablerad i 
unionen.

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, eller or 
b) övervakning av deras beteende.

Or. en

Ändringsförslag 707
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, eller 

a) utbjudande av varor och tjänster till 
sådana registrerade i unionen, inbegripet 
tjänster som tillhandahålls enskilda utan 
kostnad, eller 

Or. en

Ändringsförslag 708
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som utförs 
av en registeransvarig som inte är 

utgår
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etablerad i unionen, men på en plats där 
den nationella lagstiftningen i en 
medlemsstat gäller på grund av folkrätten.

Or. en

Motivering

Förordningen ska tillämpas på behandling av personuppgifter som avser registrerade som är 
bosatta i unionen och som utförs av en registeransvarig eller registerförare som inte är 
etablerad i unionen.

Ändringsförslag 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som utförs 
av en registeransvarig som inte är 
etablerad i unionen, men på en plats där 
den nationella lagstiftningen i en 
medlemsstat gäller på grund av folkrätten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 710
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som utförs 
av en registeransvarig som inte är etablerad 
i unionen, men på en plats där den 
nationella lagstiftningen i en medlemsstat 
gäller på grund av folkrätten.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Ändringsförslag 711
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som utförs 
av en registeransvarig som inte är etablerad 
i unionen, men på en plats där den 
nationella lagstiftningen i en medlemsstat 
gäller på grund av folkrätten.

3. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som utförs 
av en registeransvarig som inte är etablerad 
i unionen, men på en plats där den 
nationella lagstiftningen i en medlemsstat 
gäller på grund av folkrätten. De nationella 
bestämmelser som omfattar den 
registeransvarige påverkas inte.

Or. de

Ändringsförslag 712
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

utgår
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Or. en

Motivering

Flyttat till definitionen av personuppgifter.

Ändringsförslag 713
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

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

Or. en

Ändringsförslag 714
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 eller som kan urskiljas, i sig 
eller tillsammans med tillhörande 
uppgifter, med medel som rimligen kan 
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fysisk eller juridisk person, framför allt 
med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

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 nätidentifierare, 
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 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

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

Or. en

Motivering

De medel som används för identifiering bör stå i direkt relation till de registeransvariga och 
deras partner. Vissa särskilda situationer kan vara svåra att bedöma eftersom en 
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enmansföretagare (rörmokare, läkare) som arbetar på frilansbasis och använder samma 
telefonlinje för yrkesverksamhet och privata ändamål suddar ut gränserna mellan fysiska och 
juridiska personer. Förordningen bör endast vara tillämplig på fysiska personer som inte 
agerar i ett yrkesmässigt syfte.

Ändringsförslag 716
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare,
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 
identifierbar, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige, framför allt med 
hänvisning till ett identifikationsnummer 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet. En fysisk person ska inte anses 
vara identifierbar om identifieringen
kräver en oproportionellt stor tidsåtgång, 
arbetsinsats eller materiella resurser.

Or. en

Ändringsförslag 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
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 arbetar 
tillsammans med den registeransvarige, 
framför allt med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet, och som inte agerar i ett 
yrkesmässigt syfte.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är hämtat från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi. Det klargör att för att en registrerad ska kunna identifieras måste det förutsättas att 
det finns en koppling till den registeransvarige. Uppgifter som används av en registrerad som 
agerar i ett yrkesmässigt syfte ska inte anses utgöra personuppgifter.

Ändringsförslag 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 
identifierbar, vars identitet kan bestämmas 
med tekniskt realiserbara medel som 
rimligen kan komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
fysisk eller juridisk person, och vars 
användning inte kräver för stora 
kostnader, för mycket tid eller 
komplicerade åtgärder.

Or. pl
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Ändringsförslag 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

(1) den registrerade: en enskild person 
eller ett hushåll eller en enskild person
som är direkt eller indirekt identifierad 
eller identifierbar eller som kan skiljas ut, 
med medel som möjligen 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens eller hushållets
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska,
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

Or. en

Motivering

Begränsning av undantaget för hushåll.

Ändringsförslag 720
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 

(1) den registrerade: en fysisk person som 
med säkerhet är direkt eller indirekt 
identifierad eller identifierbar, med medel 
som står till den registeransvariges
förfogande, framför allt med hänvisning 
till ett identifikationsnummer, en 
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med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

Or. de

Ändringsförslag 721
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 
identifierbar eller urskiljbar i sig själva 
eller genom uppgifter som avser den
personen, 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 
identitetsbeteckning, en 
lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella, sociala, nationella
identitet, könsidentitet eller sexuella 
läggning.

Or. hu

Motivering

Den nationella identiteten är en specifik fråga som innefattar mer än var man befinner sig.
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Ändringsförslag 722
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade.

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person (den registrerade). En 
identifierbar person är en person som kan
identifieras, direkt eller indirekt, framför 
allt genom hänvisning till ett 
identifikationsnummer eller till en eller 
flera faktorer som är specifika för hans 
eller hennes fysiska, fysiologiska, 
genetiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet 
(personliga identifierare).

Or. en

Motivering

Definitionen i direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag 723
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade.

(2) personuppgifter: varje upplysning om 
en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (den registrerade); med 
identifierbar person avses en person som 
direkt eller indirekt kan identifieras, 
framför allt med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, eller till en eller 
flera faktorer som är specifika för 
personens fysiska, fysiologiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.
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Or. de

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade.

(2) personuppgifter: varje uppgift som 
specifikt avser den registrerade, vars 
identitet direkt eller indirekt kan 
identifieras av den registeransvarige eller 
av någon annan fysisk eller juridisk 
person som arbetar tillsammans med den 
registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 725
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade.

(2) personuppgifter: varje upplysning som 
avser den registrerade, när det är möjligt 
att identifiera upplysningarna som 
tillhörande den registrerade.
Upplysningar som inte möjliggör 
identifiering av den registrerade och 
upplysningar som inte möjliggör 
identifiering utan en oproportionellt stor 
tidsåtgång, arbetsinsats eller materiella 
resurser ska inte anses utgöra 
personuppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 726
Alexander Alvaro

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) pseudonymiserade uppgifter: 
personuppgifter där personliga 
identifierare har raderats, men det 
fortfarande finns en länk till dessa 
personliga identifierare så att uppgifterna 
kan tillskrivas den registrerade av 
personer som har tillgång till 
länkkoderna.

Or. en

Motivering

Pseudonymiserade uppgifter införs som en form av personuppgifter, med olika uppsättningar 
regler i förordningen.

Ändringsförslag 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) identifikationsnummer: en numerisk, 
alfanumerisk eller liknande kod som 
brukar användas på nätet, dock inte koder 
som tilldelats av en offentlig eller 
statskontrollerad myndighet för att 
identifiera en fysisk person som individ.

Or. en
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Ändringsförslag 728
Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) pseudonym: en unik identifierare 
som är specifik för ett visst sammanhang 
och inte möjliggör direkt identifiering av 
en fysisk person, men gör det möjligt att 
skilja ut en registrerad.

Or. en

Ändringsförslag 729
Sarah Ludford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) pseudonymiserade uppgifter: alla 
personuppgifter som har ändrats så att de 
inte kan tillskrivas den registrerade utan 
att kompletterande uppgifter används, 
vilka ska omfattas av separata och tydliga 
tekniska och organisatoriska kontroller 
för att garantera att ingen sådan 
tillskrivning är möjlig.

Or. en

Motivering

Det krävs en definition av pseudonymiserade uppgifter.
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Ändringsförslag 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) pseudonymiserade uppgifter: alla 
personuppgifter som har samlats in, 
ändrats eller på annat sätt behandlats så 
att de i sig inte kan kopplas till en 
registrerad person utan ytterligare 
uppgifter som omfattas av fristående och 
åtskilda tekniska och organisatoriska 
kontroller för att säkerställa att det inte 
finns någon koppling till en registrerad 
person, eller att en sådan koppling skulle 
ta oproportionerligt mycket tid, pengar 
och arbete i anspråk.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets och inremarknadsutskottets yttrande. Detta är en del av en 
omgång med ändringsförslag som möjliggör användning av pseudonymiserade och 
anonymiserade uppgifter och som kommer att främja god företagssed som slår vakt om de 
registrerades intressen. Om man ser till att personuppgifter inte kan kopplas till en 
registrerad (genom att de inte kan spåras tillbaka till den registrerade utan ytterligare 
uppgifter) kommer det att hjälpa till att främja företags användning av personuppgifter 
samtidigt som man säkerställer en hög konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag 731
Alexander Alvaro

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) anonymiserade uppgifter: uppgifter 
som det är omöjligt att på något sätt 
koppla till en registrerad eftersom alla 
referenser till personidentifikation har 
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tagits bort helt och hållet permanent. 
Därför omfattas inte anonymiserade 
uppgifter av denna förordning.

Or. en

Motivering

Om förordningen hänvisar till anonymiserade uppgifter bör den innehålla den definition av 
begreppet.

Ändringsförslag 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) pseudonymiserade uppgifter: alla 
personuppgifter som samlats in, ändrats 
eller på något annat sätt behandlats så att 
de inte i sig kan kopplas till den 
registrerade utan att kompletterande 
uppgifter används, vilka ska omfattas av 
separata och tydliga tekniska och 
organisatoriska kontroller för att 
garantera att ingen sådan koppling är 
möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 733
Sarah Ludford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) anonymiserade uppgifter eller 
uppgifter som har anonymiserats: 
personuppgifter som har ändrats på ett 
sådant sätt att informationen inte längre 
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kan kopplas till en identifierbar fysisk 
person.

Or. en

Motivering

Anonymiserade uppgifter behöver definieras.

Ändringsförslag 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) anonymiserade uppgifter: 
personuppgifter som har samlats in, 
ändrats eller på annat sätt behandlats så 
att de inte längre kan kopplas till en 
registrerad person. Anonymiserade 
uppgifter ska inte anses utgöra 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets och inremarknadsutskottets yttrande.
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Ändringsförslag 735
Alexander Alvaro

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) krypterade uppgifter: personuppgifter 
som via tekniska skyddsåtgärder har 
gjorts oläsbara för alla personer som inte 
är behöriga att få tillgång till dem.

Or. en

Motivering

Om förordningen hänvisar till krypterade uppgifter bör den innehålla en definition av 
begreppet.

Ändringsförslag 736
Axel Voss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) identifikationsnummer: en numerisk, 
alfanumerisk eller liknande kod som 
brukar användas på nätet, dock inte koder 
som tilldelats av en offentlig eller 
statskontrollerad myndighet för att 
identifiera en fysisk person som individ.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.
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Ändringsförslag 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) anonymiserade uppgifter: 
personuppgifter som har samlats in,
ändrats eller på annat sätt behandlats så 
att de inte längre kan kopplas till en 
registrerad person.

Or. en

Ändringsförslag 738
Alexander Alvaro

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) profilering: sammanslagning, 
kategorisering och insamling av uppgifter 
som bygger på en registrerads 
personuppgifter eller pseudonymiserade 
uppgifter för att analysera enskilda 
registrerades beteendemönster.

Or. en

Motivering

Om förordningen hänvisar till profilering bör den innehålla en definition av begreppet.

Ändringsförslag 739
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) behandling: varje åtgärd eller 
kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter eller uppsättningar av 
personuppgifter, oberoende av om de 
utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, 
strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, 
utlämning genom överföring, spridning 
eller tillhandahållande på annat sätt, 
justering eller sammanförande, radering 
eller förstöring.

(3) behandling: varje åtgärd eller 
kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter eller uppsättningar av 
personuppgifter, oberoende av om de 
utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, 
strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, 
utlämning genom överföring, spridning 
eller tillhandahållande på annat sätt, 
justering eller sammanförande, radering, 
blockering eller förstöring.

Or. de

Ändringsförslag 740
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 741
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) profilering: varje form av automatisk 
behandling av personuppgifter som syftar 
till att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos en fysisk person eller 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende och/eller till att anpassa en 
tjänst som erbjuds eller ett beslut som är 
tillämpligt på en person eller till att 
fastställa vilken eller vilka kategorier en 
person tillhör.

Or. fr

Ändringsförslag 743
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) biometriska uppgifter: alla uppgifter 
som rör en enskild persons unika fysiska 
eller fysiologiska eller beteendemässiga 
egenskaper, såsom ansiktsbilder eller 
fingeravtrycksuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 744
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen och medlen 
för behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen och medlen för behandlingen 
bestäms av unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Definition i enlighet med direktiv 95/46.

Ändringsförslag 745
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning;
registeransvariga indelas i följande två 
kategorier:

Or. de

Motivering

Det är ändamålsenligt att skilja mellan olika ”registeransvariga”, eftersom man då kan 
införa delvis specifika skyldigheter. De direkt och indirekt registeransvariga som anges nedan 
klassificeras som ”registeransvariga”. Det innebär att de omfattas av de allmänna 
skyldigheterna i denna förordning, såvida inget annat föreskrivs mer specifikt.

Ändringsförslag 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
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kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Definitionen av den registeransvarige bör grundas på beslutet om det ändamål för vilket 
personuppgifter behandlas snarare än de villkor eller metoder varigenom detta uppnås. 
Kontrollen över ändamålet med behandlingen är den logiska grunden för 
ansvarsfördelningen mellan dels registeransvariga som ansvarar för vilka uppgifter som 
behandlas och varför, dels behandlingsparter som hanterar hur uppgifterna behandlas.

Ändringsförslag 747
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen, villkoren och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen, villkoren 
och medlen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i
medlemsstaternas lagstiftning.

(5) registeransvarig: en fysisk eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen för behandlingen bestäms av 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan den 
registeransvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska utses anges i 
unionslagstiftningen eller i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande. Syftet med ändringen är inte att försämra skyddet för 
enskilda personer utan att förtydliga att endast den registeransvarige och inte registerföraren 
är ansvarig. Se ändringsförslagen till artiklarna 22, 24, 26 och 77.

Ändringsförslag 749
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) direkt registeransvarig: en 
registeransvarig som samlar in 
personuppgifter från de registrerade eller 
på annat sätt behandlar 
personuppgifterna.

Or. de

Ändringsförslag 750
Stanimir Ilchev



AM\928599SV.doc 89/159 PE506.145v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) indirekt registeransvarig: en 
registeransvarig som inte samlar in 
personuppgifter från de registrerade eller 
på annat sätt behandlar 
personuppgifterna.

Or. de

Ändringsförslag 751
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) tillverkare: en fysisk eller juridisk 
person, en myndighet, en byrå eller ett 
annat organ som skapar automatiska 
uppgiftsbehandlings- eller 
registreringssystem som är utformade för 
registeransvarigas och registerförares 
behandling av personuppgifter, inbegripet 
den berörda personens utrustning.

Or. fr

Ändringsförslag 752
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) inbyggt uppgiftsskydd: process 
varigenom uppgiftsskyddet integreras i 
hela teknikens livscykel, från det tidiga 
utformningsstadiet till driftssättning, 
användning och slutligt bortskaffande.

Or. es

Motivering

En definition av inbyggt uppgiftsskydd föreslås, eftersom detta begrepp används i 
förordningen.

Ändringsförslag 753
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) uppgiftsskydd som standard: process 
varigenom sekretessinställningarna för 
tjänster och produkter överensstämmer 
med de allmänna principerna för 
uppgiftsskydd, såsom insyn, 
uppgiftsminimering, 
ändamålsbegränsning, integritet, 
lagringsminimering, möjlighet att ingripa 
samt ansvarsskyldighet.

Or. es

Motivering

En definition av uppgiftsskydd som standard föreslås, eftersom detta begrepp används i 
förordningen.

Ändringsförslag 754
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) tredje part: den fysiska eller juridiska 
person, den myndighet, den institution 
eller det andra organ än den registrerade, 
den registeransvarige, registerföraren och 
de personer som under den 
registeransvariges eller registerförarens 
direkta ansvar har befogenhet att 
behandla uppgifterna.

Or. en

Motivering

Definition i enlighet med direktiv 95/46.

Ändringsförslag 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) tredje part: den fysiska eller juridiska 
person, den myndighet, den institution 
eller det andra organ än den registrerade, 
den registeransvarige, registerföraren och 
de personer som under den 
registeransvariges eller registerförarens 
direkta ansvar har befogenhet att 
behandla uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 756
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 
eller en entydig affirmativ handling godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne; entydig affirmativ 
handling är varje otvetydig handling som 
är resultatet av ett val och som för att till 
fullo kunna verkställas förutsätter 
uppgiftsbehandling.

Or. en

Motivering

Termen entydig affirmativ handling är för vag och behöver specificeras ytterligare.

Ändringsförslag 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och
otvetydig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne.

Or. en

Ändringsförslag 758
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig specifik och informerad 
viljeyttring, antingen via ett uttalande, en 
handling eller ett särskilt beteende, genom
vilken, mot bakgrund av sammanhanget 
och omständigheterna vid den tidpunkt då 
samtycket krävs, den registrerade godtar 
behandling av personuppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 759
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring –
förhandsviljeförklaring – genom vilken 
den registrerade uttrycker sitt specifika,
informerade och otvetydiga samtycke till
behandling av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 

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

entydig affirmativ handling godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne. Den registrerades 
samtycke får inhämtas elektroniskt, 
särskilt när det handlar om 
informationssamhällets tjänster.

Or. pl

Ändringsförslag 761
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 
eller en entydig affirmativ handling, godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne för ett eller flera 
särskilda ändamål som är förenliga och 
oskiljaktiga.

Or. fr

Ändringsförslag 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik och informerad 
viljeyttring genom vilken den registrerade 
godtar behandling av personuppgifter som 
rör honom eller henne.
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Or. en

Motivering

Att kräva att samtycke ska ges frivilligt, specifikt och informerat ger tillräckligt skydd för den 
registrerade. Det är otydligt vad kravet på att den registrerade ska godta behandling genom 
ett ”uttalande” eller en ”entydig affirmativ handling” innebär i praktiken.

Ändringsförslag 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 764
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: alla typer 
av frivilliga, specifika och informerade 
överenskommelser eller viljeyttringar,
genom vilka den registrerade, antingen 
genom ett uttalande eller en entydig 
affirmativ handling, godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne.
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Or. en

Ändringsförslag 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och
otvetydig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller 
henne. Tystnad eller passivitet ska i sig 
inte anses uttrycka ett godkännande.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.

Ändringsförslag 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 767
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 finns inga hållbara argument för att fastställa att ett personuppgiftsbrott innebär ett 
säkerhetsbrott.

Ändringsförslag 768
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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: ett brott 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.

Or. en



PE506.145v01-00 98/159 AM\928599SV.doc

SV

Motivering

Huvudsyftet med denna förordning är att skydda privatpersoner. Därför behövs det en 
snävare definition av personuppgiftsbrott.

Ändringsförslag 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 obehörigt röjande 
av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

Or. en

Ändringsförslag 770
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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: 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 när dessa 
personuppgifter inte har gjorts oläsbara 
för alla personer som inte är behöriga att 
få tillgång till dem och när ett sådant brott 
orsakar eller sannolikt orsakar betydande 
negativa konsekvenser för den 
registrerades integritet.
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Or. en

Ändringsförslag 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – 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 772
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter,
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda 
eller har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: information om 
en identifierad eller identifierbar persons 
ärftliga egenskaper, eller förändringar av 
dessa, som erhållits genom 
nukleinsyreanalys.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen av genetiska uppgifter i förslaget till förordning bör anpassas till 
definitioner som används på annat håll, exempelvis den definition av ”genetiska uppgifter om 
människan” som används i FN:s internationella förklaring om genetiska uppgifter om 
människan. Ändringsförslaget beaktar de ändringar som rådets ordförandeskap föreslog 
den 22 juni 2012.
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Ändringsförslag 773
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter, 
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda eller 
har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: alla
personuppgifter som rör genetiska
kännetecken för en enskild person som är 
nedärvda eller har erhållits under tidig 
prenatal utveckling och som framgår av en 
analys av ett biologiskt prov från 
personen i fråga, framför allt kromosom-, 
DNA- och RNA-analys eller alla andra 
former av analyser som gör det möjligt att 
inhämta motsvarande information.

Or. en

Motivering

Nödvändigt förtydligande av vad som kan tolkas in i denna definition.

Ändringsförslag 774
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter,
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda 
eller har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: information om 
en identifierad eller identifierbar persons 
ärftliga egenskaper, eller förändringar av 
dessa, som erhållits genom 
nukleinsyreanalys.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.
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Ändringsförslag 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter, 
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda
eller har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: information om 
en identifierad eller identifierbar persons 
ärftliga egenskaper, eller förändringar av 
dessa.

Or. en

Motivering

Alla genetiska uppgifter innehåller inte tillräckligt med information för att identifiera en 
person. Den föreslagna definitionen av genetiska uppgifter bör därför förtydligas så att det 
säkerställs att den endast rör personuppgifter. Definitionen bör även ändras för att specifikt 
hänvisa till information som har erhållits via nukleinsyreanalys för att anpassa den till 
definitioner som används på annat håll. Ändringsförslaget beaktar de ändringar som rådets 
ordförandeskap föreslog den 22 juni 2012.

Ändringsförslag 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter,
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda 
eller har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: information om 
en identifierad eller identifierbar persons 
ärftliga egenskaper, eller förändringar av 
dessa, som erhållits genom 
nukleinsyreanalys.

Or. en
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Motivering

Den föreslagna definitionen bör överensstämma med definitioner som används på annat håll, 
exempelvis den definition av ”genetiska uppgifter om människan” som används i FN:s 
internationella förklaring om genetiska uppgifter om människan.

Ändringsförslag 777
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) genetiska uppgifter: alla uppgifter, 
oavsett typ, som rör sådana kännetecken 
för en enskild person som är nedärvda 
eller har erhållits under tidig prenatal 
utveckling.

(10) genetiska uppgifter: uppgifter som ger
information om genetiska egenskaper och 
som erhållits genom en genetisk 
undersökning eller genom en genetisk 
analys inom ramen för en genetisk 
undersökning; genetiska egenskaper är 
mänskliga arvsanlag som är nedärvda eller 
har erhållits under tiden från befruktning 
till födsel.

Or. de

Ändringsförslag 778
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) biometriska uppgifter: alla uppgifter
som rör en enskild persons fysiska, 
fysiologiska eller beteendemässiga 
kännetecken och som gör det möjligt att 
identifiera honom eller henne individuellt, 
såsom ansiktsbilder eller 
fingeravtrycksuppgifter.

(11) biometriska uppgifter: alla
personuppgifter som rör en enskild 
persons fysiska, fysiologiska eller 
beteendemässiga kännetecken och som gör 
det möjligt att identifiera honom eller 
henne individuellt, såsom ansiktsbilder 
eller fingeravtrycksuppgifter.

Or. en
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Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) biometriska uppgifter: alla uppgifter
som rör en enskild persons fysiska, 
fysiologiska eller beteendemässiga 
kännetecken och som gör det möjligt att 
identifiera honom eller henne individuellt, 
såsom ansiktsbilder eller 
fingeravtrycksuppgifter.

(11) biometriska uppgifter: alla 
personuppgifter som rör en enskild 
persons fysiska, fysiologiska eller 
beteendemässiga kännetecken och som gör 
det möjligt att identifiera honom eller 
henne individuellt, såsom ansiktsbilder 
eller fingeravtrycksuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 780
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) biometriska uppgifter: alla uppgifter 
som rör en enskild persons fysiska, 
fysiologiska eller beteendemässiga 
kännetecken och som gör det möjligt att 
identifiera honom eller henne individuellt, 
såsom ansiktsbilder eller 
fingeravtrycksuppgifter.

(11) biometriska uppgifter: alla uppgifter 
som rör en enskild persons fysiska, 
fysiologiska eller beteendemässiga 
kännetecken och som gör det möjligt att 
identifiera honom eller henne individuellt, 
såsom ansiktsbilder eller 
fingeravtrycksuppgifter, dock inte 
namnteckningar.

Or. de
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Ändringsförslag 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) uppgifter om hälsa: alla uppgifter som 
rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller de hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahållits 
personen.

(12) uppgifter om hälsa: alla
personuppgifter som rör en enskild 
persons fysiska eller psykiska hälsa eller de 
hälso- och sjukvårdstjänster som 
tillhandahållits personen.

Or. en

Ändringsförslag 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) uppgifter om hälsa: alla uppgifter som 
rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller de hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahållits 
personen.

(12) uppgifter om hälsa: personuppgifter
som rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller de hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahållits 
personen.

Or. en

Ändringsförslag 783
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) uppgifter om hälsa: alla uppgifter som 
rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller de hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahållits 

(12) uppgifter om hälsa: uppgifter som
direkt rör en enskild persons fysiska eller 
psykiska hälsa.
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personen.

Or. en

Ändringsförslag 784
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Liknar metoden för bindande företagsregler.

Ändringsförslag 785
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: när 
det gäller den registeransvarige, den plats i 
unionen där denne är etablerad, där de 
huvudsakliga besluten om syftena, 
villkoren och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas; om inga beslut om 
syftena, villkoren och metoderna för 
behandlingen av personuppgifter fattas i 
unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs vid en 
registeransvarigs verksamhetsställe i 
unionen äger rum. När det gäller 
registerföraren avses med huvudsakligt 
verksamhetsställe den plats i unionen där 
vederbörande har sin centrala förvaltning, 
och om denne inte har någon central 
förvaltning i unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen sker. När det 
gäller varje fysisk eller juridisk person, 
offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som fungerar som både 
registeransvarig och registerförare avses 
med huvudsakligt verksamhetsställe den 
plats där det är fastställt att vederbörande 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i 
egenskap av registeransvarig.

Or. en

Motivering

Behovet av att ytterligare specificera hur man fastställer huvudsakligt verksamhetsställe 
tillgodoses genom det här ändringsförslaget.

Ändringsförslag 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou



AM\928599SV.doc 107/159 PE506.145v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: den
plats som den registeransvarige eller 
registerföraren bestämt på grundval av 
följande öppna och objektiva kriterier: 
platsen för gruppens europeiska 
huvudkontor, eller platsen för det företag 
inom gruppen som har det delegerade 
ansvaret för uppgiftsskyddet, eller platsen 
för det företag som har de bästa 
förutsättningarna (i form av 
ledningsfunktioner, administrativ 
kapacitet etc.) för att ta itu med och 
verkställa de bestämmelser som anges i 
denna förordning eller den plats där de 
huvudsakliga besluten om syftena med
behandlingen fattas för den regionala 
gruppen.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande. Kriterierna används för att fastställa lämpliga 
dataskyddsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser och har därför redan visat sig 
vara användbara.

Ändringsförslag 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: när 
det gäller den registeransvarige, den plats i 
unionen där denne är etablerad, där de 
huvudsakliga besluten om syftena, 
villkoren och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas; om inga beslut om 

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

syftena, villkoren och metoderna för 
behandlingen av personuppgifter fattas i 
unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs vid en 
registeransvarigs verksamhetsställe i 
unionen äger rum. För att fastställa 
huvudsaklig behandling bör hänsyn tas 
till faktiska omständigheter som fysisk 
placering av dataservrar, centralisering av 
kärnverksamheten eller en särskild 
registeransvarigs dominerande inflytande. 
När det gäller registerföraren avses med 
huvudsakligt verksamhetsställe den plats i 
unionen där vederbörande har sin centrala 
förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: när 
det gäller den registeransvarige, den plats i 
unionen där denne är etablerad, där de 
huvudsakliga besluten om syftena, 
villkoren och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas. Om det handlar om 
en företagsgrupp är det verksamhetsstället 
för det företag som har en dominant 
ställning gentemot resten av gruppen 
beträffande policyn för skydd av 
personuppgifter. Om inga beslut om 
syftena, villkoren och metoderna för 
behandlingen av personuppgifter fattas i 
unionen är det huvudsakliga 
verksamhetsstället den plats där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs vid en 
registeransvarigs verksamhetsställe i 
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förvaltning. unionen äger rum. När det gäller 
registerföraren ska samma regler gälla.
Den behöriga myndigheten ska 
informeras av den registeransvarige och 
registerföraren om vilket som är det 
huvudsakliga verksamhetsstället.

Or. en

Ändringsförslag 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) huvudsakligt verksamhetsställe: när 
det gäller såväl den registeransvarige som 
registerföraren, den plats i unionen där 
denne har sitt officiella säte, på villkor att 
detta säte är den plats där institutionens,
företagets eller företagsgruppens 
huvudsakliga beslut fattas.

Or. es

Motivering

I förslaget till förordning kopplas begreppet huvudsakligt verksamhetsställe till den plats där 
”de huvudsakliga besluten om syftena, villkoren och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas”. Detta kriterium är å ena sidan otydligt och å andra sidan fattas ”de 
huvudsakliga besluten” om behandling av personuppgifter i större eller mindre utsträckning 
alltid av företagets innersta beslutscirkel, vilket innebär att det är säkrare att använda 
kriteriet säte.
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Ändringsförslag 790
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) behörig tillsynsmyndighet: den 
tillsynsmyndighet som ensam ska vara 
behörig att utöva tillsyn över en 
registeransvarig i enlighet med 
artiklarna 51.2, 51.3 och 51.4.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.

Ändringsförslag 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) behörig tillsynsmyndighet: den 
tillsynsmyndighet som ensam ska vara 
behörig att utöva tillsyn över en 
registeransvarig i enlighet med 
artiklarna 51.2, 51.3 och 51.4.

Or. en
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Ändringsförslag 792
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som tillsynsmyndigheter och instanser 
inom unionen kan vända sig till i stället 
för till den registeransvarige i frågor som
gäller den registeransvariges skyldigheter 
enligt denna förordning.

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett i 
stället för den registeransvarige när det
gäller den registeransvariges skyldigheter 
enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Företrädaren handlar för den registeransvariges räkning. Därför ska den registeransvarige 
alltjämt vara ansvarig gentemot tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 793
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som tillsynsmyndigheter och instanser 
inom unionen kan vända sig till i stället för 
till den registeransvarige i frågor som 
gäller den registeransvariges skyldigheter 
enligt denna förordning.

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som behöriga tillsynsmyndigheter och 
instanser inom unionen ska vända sig till i 
stället för till den registeransvarige i frågor 
som gäller den registeransvariges 
skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.
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Ändringsförslag 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett och 
som tillsynsmyndigheter och instanser 
inom unionen kan vända sig till i stället 
för till den registeransvarige i frågor som
gäller den registeransvariges skyldigheter 
enligt denna förordning.

(14) företrädare: en i unionen etablerad 
fysisk eller juridisk person som den 
registeransvarige uttryckligen utsett i 
stället för den registeransvarige och som
den behöriga tillsynsmyndigheten endast 
får vända sig till när det gäller den 
registeransvariges skyldigheter enligt 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 795
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) bindande företagsbestämmelser: 
strategier för skydd av personuppgifter som 
en registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad på en medlemsstats territorium 
använder sig av vid överföringar eller en 
uppsättning av överföringar av 
personuppgifter till en registeransvarig 
eller registerförare i en eller flera 
tredjeländer inom en företagsgrupp.

(17) bindande företagsbestämmelser: 
strategier för skydd av personuppgifter som 
en registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad på en medlemsstats territorium 
använder sig av vid överföringar eller en 
uppsättning av överföringar av 
personuppgifter till en registeransvarig 
eller registerförare i en eller flera 
tredjeländer inom en företagsgrupp i eller 
utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 796
Alexander Alvaro



AM\928599SV.doc 113/159 PE506.145v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) barn: alla personer som är yngre än
arton år.

(18) barn: alla personer som är yngre än
14 år.

Or. en

Motivering

Åldersgränsen på 18 år återspeglar inte den europeiska verkligheten med avseende på 
medlemsstaternas lagstiftning.

Ändringsförslag 797
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) barn: alla personer som är yngre än
arton år.

(18) barn: alla personer som är yngre än
13 år.

Or. en

Ändringsförslag 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) barn: alla personer som är yngre än
arton år.

(18) barn: alla personer som är yngre än
13 år.

Or. en
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Motivering

Definitionen skapar två olika åldersdefinitioner i ett och samma rättsinstrument utan tydlig 
förklaring av de krav och omständigheter som är tillämpliga på respektive åldersgrupp. Det 
bör vara en enda och tydlig begränsning som inte medger behandling av personuppgifter för 
någon som är under 13 år utan föräldrarnas tillstånd, oberoende av i vilken sektor 
behandlingen förekommer.

Ändringsförslag 799
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) barn: alla personer som är yngre än 
arton år.

(18) minderåriga: alla personer som är 
yngre än arton år.

Or. en

Ändringsförslag 800
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) arkivtjänster: myndigheter, 
offentliga institutioner eller juridiska 
personer som i enlighet med 
unionslagstiftningen eller lagstiftningen i 
den berörda medlemsstaten har som 
huvuduppgift eller lagstadgad skyldighet 
att samla in, bevara, klassificera, 
kommunicera och utnyttja arkiv i det 
allmännas intresse, särskilt för att 
motivera fysiska eller offentligrättsliga 
eller privaträttsliga juridiska personers 
rättigheter eller för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål.

Or. fr
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Motivering

Det föreslås att en definition läggs till av arkivtjänster som omfattas av en undantagsordning 
med hänsyn till deras roll att värna om det individuella och kollektiva minnet.

Ändringsförslag 801
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tillsynsmyndighet: en myndighet som 
är etablerad av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 46.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 802
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tillsynsmyndighet: en myndighet som 
är etablerad av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 46.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget berör bara den tyska versionen.

Ändringsförslag 803
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) ekonomisk brottslighet: brott i 
samband med organiserad brottslighet, 
utpressning med beskyddarverksamhet, 
terrorism, finansiering av terrorism, 
människohandel, smuggling av 
migranter, sexuellt utnyttjande, handel 
med narkotika och psykotropa ämnen, 
illegal vapenhandel, häleri, korruption, 
mutor, bedrägeri, penningförfalskning, 
varumärkesförfalskning och 
piratkopiering av varor, miljöbrott, 
människorov, olaga frihetsberövande och 
tagande av gisslan, rån, stöld, smuggling, 
skattebrott, utpressning, förfalskning, 
piratdåd, insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. en

Motivering

Hämtat från industriutskottets yttrande.

Ändringsförslag 804
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) uppgiftsskyddsombud: en fysisk 
eller juridisk person eller grupp av 
yrkesverksamma, med erforderlig 
yrkeserfarenhet och expertis för att utföra 
de uppdrag som härrör från och beskrivs i 
denna förordning, och som är anställd 
eller utsedd av den registeransvarige eller 
registerföraren.

Or. en
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Ändringsförslag 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) ekonomisk brottslighet: brott i 
samband med organiserad brottslighet, 
utpressning med beskyddarverksamhet, 
terrorism, finansiering av terrorism, 
människohandel, smuggling av 
migranter, sexuellt utnyttjande, handel 
med narkotika och psykotropa ämnen, 
illegal vapenhandel, häleri, korruption, 
mutor, bedrägeri, penningförfalskning, 
varumärkesförfalskning och 
piratkopiering av varor, miljöbrott, 
människorov, olaga frihetsberövande och 
tagande av gisslan, rån, stöld, smuggling, 
skattebrott, utpressning, förfalskning, 
piratdåd, insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 806
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) molntjänst: att för allmänheten 
tillhandahålla tjänster i form av 
behandling eller lagring av uppgifter med 
hjälp av gemensamma externa resurser 
genom ett elektroniskt 
kommunikationsnätverk.

Or. en
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Ändringsförslag 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) blockering: markering av lagrade 
personuppgifter i syfte att begränsa 
ytterligare behandling av dessa.

Or. de

Motivering

Med hänsyn till bl.a. ändringsförslagen till artiklarna 17 och 19 krävs en definition av 
termen.

Ändringsförslag 808
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) avidentifiering: förändring av 
personuppgifter på ett sätt som gör att all 
information som rör en registrerad person 
inte längre, eller endast med en orimligt 
stor tidsmässig, ekonomisk och 
arbetsmässig insats, kan knytas till en 
identifierad eller identifierbar fysisk 
person.

Or. de

Ändringsförslag 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) officiell statistik: kvantitativ och 
kvalitativ samlad och representativ 
information som kännetecknar en 
kollektiv företeelse på en viss plats.

Or. es

Motivering

Med tanke på att vi anser att officiell statistik och röstlängder fullständigt bör undantas från 
tillämpningsområdet är det nödvändigt att införa definitioner av både officiell statistik och 
röstlängder så att begreppens innebörd och omfattning fastställs.

Ändringsförslag 810
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) radering: borttagning av lagrade 
personuppgifter.

Or. de

Motivering

Det krävs en definition med hänsyn till artikel 17.
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Ändringsförslag 811
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) pseudonymisering: ersättning av 
namn och andra kännetecken med en 
markering i syfte att göra det omöjligt 
eller avsevärt svårare att identifiera den 
registrerade personen.

Or. de

Ändringsförslag 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) röstlängd: personuppgifter, 
inklusive bostadsadress, för personer som 
har rösträtt.

Or. es

Motivering

Med tanke på att vi anser att officiell statistik och röstlängder fullständigt bör undantas från 
tillämpningsområdet är det nödvändigt att införa definitioner av både officiell statistik och 
röstlängder så att begreppens innebörd och omfattning fastställs.
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Ändringsförslag 813
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) tredje part: en fysik eller juridisk 
person, myndighet, institution eller annat 
organ, utom den registrerade personen, 
för vilken den registeransvarige, 
registerföraren och de personer som 
under den registeransvariges eller 
registerförarens omedelbara ansvar har 
befogenhet att behandla uppgifterna.

Or. de

Ändringsförslag 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) informationssamhällets tjänster: 
innehåll och tjänster som utförs på 
individuell begäran, på distans och på 
elektronisk väg, vilket innebär att 
informationen skickas från källan till och
tas emot av mottagaren med hjälp av 
elektronisk utrustning för behandling, 
inbegripet digital signalkomprimering, 
och lagring av uppgifter och i sin helhet 
skickas, kanaliseras och tas emot genom 
tråd, radio, optiska medel eller andra 
elektromagnetiska medel.

Or. es
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Motivering

Det är nödvändigt att införa en definition av innehåll och tjänster i informationssamhället för 
att se till att bestämmelsen i artikel 8.1 tillämpas på ett korrekt och säkert sätt.

Ändringsförslag 815
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behandling av personuppgifter ska 
följande gälla:

(Berör inte den svenska versionen)

Or. en

Ändringsförslag 816
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, 
proportionellt och öppet sätt i förhållande 
till den registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 817
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, 
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registrerade. korrekt och öppet sätt.

Or. de

Ändringsförslag 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen)

Or. en

Ändringsförslag 819
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål,
och om den senare behandlingen görs för 
ändamål som inte är förenliga med det 
ändamål för vilket personuppgifterna 
samlades in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i åtminstone ett av de 
villkor som avses i artikel 6.1 a–f samt 
vara förenlig med alla andra 
bestämmelser i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 820
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De ska samlas in för särskilda, tydliga
och berättigade ändamål och inte senare 
behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål; 
ytterligare behandling av uppgifter för 
hälsomässiga, historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
vara oförenliga, under förutsättning att 
villkoren i artikel 81 eller artikel 83 är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål, inte senare behandlas på ett sätt 
som är oförenligt med dessa ändamål och 
behandlas på ett proportionellt sätt för 
detta ändamål (avgränsning av syfte).

Or. en

Ändringsförslag 823
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 
Senare behandlingar som arkivtjänsterna 
utför i enlighet med lagstiftningen i 
medlemsstaterna anses vara förenliga och 
omfattas av artikel 83a.

Or. fr

Motivering

Det föreslås att man förtydligar området för de åtgärder som särskilt tenderar att gälla arkiv 
på grund av deras särdrag genom att uttryckligen ange de behandlingar som arkivtjänster 
utför i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 824
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte 
alltför omfattande när det gäller de syften 
för vilka de behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte 
alltför omfattande när det gäller de syften 
för vilka de behandlas, de ska bara 
behandlas om, och så länge som, syftena 
inte kan uppnås genom att man behandlar 
information som inte rör personuppgifter.

Or. es
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Ändringsförslag 826
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas.

Or. de

Ändringsförslag 827
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
proportionerliga i förhållande till de 
syften för vilka de behandlas; de ska bara 
behandlas om, och så länge som, syftena 
inte kan uppnås genom att man behandlar 
information som inte rör personuppgifter.

Or. it

Motivering

Behandlingen av uppgifter måste vara proportionerlig och sådan att den registeransvarige 
eller den som fått i uppdrag att utföra behandlingen till fullo kan utöva sin verksamhet. 
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Ändringsförslag 828
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska 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.

d) De ska vara riktiga och ska vid behov 
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 onödigt dröjsmål.

Or. en

Motivering

Hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska 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.

d) De ska vara riktiga och ska vid behov 
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 onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska 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.

d) De ska vara riktiga och när så är 
nödvändigt 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. es

Ändringsförslag 831
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska 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.

d) De ska vara riktiga och vid behov
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 om så inte 
är möjligt blockeras eller rättas utan 
dröjsmål.

Or. de

Ändringsförslag 832
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
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längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål i enlighet med 
bestämmelserna och villkoren i 
artiklarna 81 och 83 och om en periodisk 
översyn genomförs för att bedöma behovet 
av fortsatt lagring.

Or. en

Ändringsförslag 833
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring eller för 
tvistlösningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) De ska förvaras i en form som förhindrar 
identifiering av den registrerade under en 
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längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för hälsomässiga 
ändamål i enlighet med artikel 81 eller för
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
ändamål i enlighet med bestämmelserna 
och villkoren i artikel 83 och om en 
periodisk översyn genomförs för att 
bedöma behovet av fortsatt lagring.

Or. en

Motivering

Det bör även vara möjligt att lagra personuppgifter under längre perioder för hälsomässiga 
ändamål i enlighet med villkoren i artikel 81 för att se till att alla lämpliga uppgifter finns 
tillgängliga för att kunna ge den registrerade bästa möjliga vård.

Ändringsförslag 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål i enlighet med 
bestämmelserna och villkoren i artikel 83 
och om en periodisk översyn genomförs 
för att bedöma behovet av fortsatt lagring.

Or. en
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Ändringsförslag 836
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

e) De ska förvaras i en form som förhindrar 
identifiering eller särskiljande av den 
registrerade under en längre tid än vad som 
är nödvändigt för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas; 
personuppgifter får lagras under längre 
perioder i den mån som uppgifterna endast 
behandlas för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål i enlighet 
med bestämmelserna och villkoren i artikel 
83 och om en periodisk översyn genomförs 
för att bedöma behovet av fortsatt lagring.

Or. en

Ändringsförslag 837
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring och tekniska och 
organisatoriska åtgärder införs för att se 
till att uppgifterna endast görs tillgängliga 
för historiska, statistiska och 
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vetenskapliga forskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras 
under längre perioder i den mån som 
uppgifterna endast behandlas för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål i enlighet med
bestämmelserna och villkoren i artikel 83 
och om en periodisk översyn genomförs 
för att bedöma behovet av fortsatt lagring.

e) De ska 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, utan att det påverkar 
bestämmelserna i artikel 83.

Or. es

Ändringsförslag 839
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
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i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

i artikel 83 och till dess att fortsatt lagring 
inte längre bedöms vara nödvändig; 
personuppgifter får lagras under längre 
perioder om arkivtjänsterna behandlar 
dem i enlighet med medlemsstaternas 
lagstiftning enligt de villkor som anges i 
artikel 83a.

Or. fr

Motivering

Förslaget innebär att man förtydligar de åtgärder som särskilt brukar gälla arkiv på grund av 
deras särdrag när det gäller lagringens varaktighet genom att uttryckligen ange de 
behandlingar som arkivtjänster utför i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 840
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

e) De ska 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; personuppgifter får lagras under 
längre perioder, om det finns lagstadgade 
skyldigheter att bevara uppgifterna eller i 
den mån som uppgifterna endast behandlas 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål i enlighet 
med bestämmelserna och villkoren i 
artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

Or. de

Ändringsförslag 841
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) De ska skyddas mot obehörig eller 
otillåten behandling och mot förlust, 
förstöring eller skada genom
olyckshändelse med hjälp av lämpliga 
tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta är ytterligare en användbar princip.

Ändringsförslag 842
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 5 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) De ska skyddas med lämpliga 
skyddsåtgärder vid behandling utanför 
EES-området. Sådan behandling ska ske 
på den registeransvariges ansvar.

Or. en

Motivering

Detta är ytterligare en användbar princip.

Ändringsförslag 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje 
behandling.

utgår

Or. es

Motivering

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Ändringsförslag 844
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje
behandling.

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska kunna se till och visa att 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs vid sin behandling.

Or. en

Motivering

Den registeransvariges registerförare bör ansvara för att på begäran visa att förordningen 
efterlevs.
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Ändringsförslag 845
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje 
behandling.

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och, om detta krävs, visa för den 
tillsynsmyndighet som är behörig enligt 
artikel 51.2 att den registeransvariges 
behandling utförs i enlighet med
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 846
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje 
behandling.

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska kunna se till och visa att 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs vid varje behandling.

Or. en

Ändringsförslag 847
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
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ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje 
behandling.

ska se till att bestämmelserna i denna 
förordning efterlevs vid varje behandling.

Or. de

Ändringsförslag 848
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Personuppgifter får bara behandlas 
om, och så länge som, syftena inte kan 
uppnås genom att man behandlar 
information som inte rör personuppgifter, 
t.ex. pseudonymiserade eller 
avidentifierade uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 849
Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Behandling av personuppgifter ska 
organiseras och utföras på ett sådant sätt 
att de principer som avses i punkt 1 
efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 850
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Hänsyn till sammanhanget

Den registeransvarige ska i samarbete 
med registerföraren genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden med hänsyn till i vilket 
sammanhang uppgifterna behandlas, 
särskilt när
a) personuppgifter behandlas för att 
fullgöra produkter och tjänster,
b) personuppgifter behandlas enbart för 
att förhindra bedrägeri eller det är helt 
nödvändigt att göra det för att säkerställa 
nät- och informationssäkerheten och 
säkerheten avseende besläktade tjänster,
c) personuppgifter behandlas för att 
fullgöra rättsliga förpliktelser, 
tillsynsförpliktelser eller 
brottsbekämpningsförpliktelser som åvilar 
den registeransvarige i unionen,
d) personuppgifter behandlas i interna 
sammanhang, t.ex. vid bokföring och 
kontroll eller överföring av uppgifter 
mellan företag,
e) personuppgifter behandlas för 
journalistiska, konstnärliga eller litterära 
ändamål,
f) personuppgifter behandlas för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål,
g) personuppgifter behandlas inom ramen 
för anställningsförhållanden,
h) personuppgifter behandlas för hälso-
och sjukvårdsändamål.

Or. en
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Motivering

Samma personuppgifter kan ha olika betydelse beroende på sammanhang och risk vid 
behandlingen. Förlusten av en registrerads adress kan få olika följder beroende på om den 
som förlorar adressen är en återförsäljare som sparat adressen för leveransändamål eller en 
cancerspecialist som sparat adressen för faktureringsändamål.

Ändringsförslag 851
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Hänsyn till risk

Den registeransvarige ska genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden med hänsyn till 
vilken risk behandlingen av uppgifterna 
utgör, särskilt när
a) personuppgifter för mer än 
5 000 registrerade personer behandlas 
under en sammanhängande 
tolvmånadersperiod,
b) särskilda kategorier av uppgifter enligt 
artikel 9.1 behandlas,
c) barns personuppgifter behandlas,
d) inte bara pseudonymiserade uppgifter 
behandlas,
e) behandlingen vid brott kan påverka den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet negativt och leda till 
identitetsstöld, ekonomisk eller fysisk 
skada eller betydande förödmjukelse eller 
skadat anseende,
f) det görs en systematisk och omfattande 
bedömning enligt artikel 4.1.2d,
g) information om sexualliv, hälsa, ras 
och etniskt ursprung eller – i samband 
med tillhandahållande av hälso- och 
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sjukvård – epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar behandlas, och 
där uppgifterna behandlas i syfte att vidta 
åtgärder eller fatta beslut om specifika 
enskilda personer i stor skala,
h) allmänna platser övervakas, särskilt vid 
användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala,
i) personuppgifter behandlas i storskaliga 
register om genetiska uppgifter eller 
biometriska uppgifter,
j) det vid behandlingen krävs samråd med 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.2 b.

Or. en

Motivering

Samma personuppgifter kan ha olika betydelse beroende på sammanhang och risk vid 
behandlingen. Förlusten av en registrerads adress kan få olika följder beroende på om den 
som förlorar adressen är en återförsäljare som sparat adressen för leveransändamål eller en 
cancerspecialist som sparat adressen för faktureringsändamål.

Ändringsförslag 852
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5c
Behandling som inte möjliggör direkt 

identifiering
1. Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för 
den registeransvarige att direkt identifiera 
en fysisk person, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i 
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denna förordning.
2. Om den registeransvarige inte kan 
iaktta en bestämmelse i denna förordning 
på grund av att de uppgifter som den 
behandlar inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att direkt identifiera en 
fysisk person, ska den registeransvarige 
inte vara tvungen att iaktta denna 
specifika bestämmelse i denna förordning.

Or. en

Motivering

Artikel 10 flyttas hit och preciseras ytterligare för att t.ex. främja behandling av 
pseudonymiserade uppgifter.

Ändringsförslag 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål.

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett specifikt
ändamål.

Or. en

Motivering

Den registrerade måste veta och förstå vad den samtycker till. Samtycke ska endast lämnas 
för ett specifikt ändamål.

Ändringsförslag 854
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett eller flera 
specifika ändamål.

a) Den registrerade har lämnat sitt 
uttryckliga och informerade samtycke till 
att vederbörandes personuppgifter 
behandlas för ett eller flera specifika 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett eller flera 
specifika ändamål.

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att vederbörandes 
personuppgifter behandlas för ett eller flera 
specifika ändamål, i den form som 
beskrivs i artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 856
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är 
part eller för att vidta åtgärder på begäran 
av den registrerade innan ett sådant avtal 
ingås.

b) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra eller verkställa ett avtal eller 
kollektiva överenskommelser och 
företagsöverenskommelser i vilka den 
registrerade är part eller för att vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade 
innan ett sådant avtal ingås.

Or. en
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Motivering

Kollektiva överenskommelser är i Tyskland jämställda med nationell lagstiftning och kan 
således likaså utgöra grunden för en tillåten behandling.

Ändringsförslag 857
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig eller avtalsenlig
förpliktelse enligt unionslagstiftningen 
eller i en medlemsstats nationella 
lagstiftning, en föreskrift, riktlinje eller
uppförandekod, antingen nationellt eller 
internationellt eller för att fullgöra ett 
tillsynskrav eller en annan rättsregel som 
åvilar den registeransvarige, inklusive 
tillsynsmyndigheternas krav.

Or. en

Motivering

Delvis hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 
Bestämmelsen ska säkerställa att inhemsk finansiell reglering eller uppförandekoder 
omfattas.

Ändringsförslag 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen görs enbart för de 
ändamål som avses i artikel 5a.2, 5a.3 
eller 5a.6 i enlighet med artikel 83.
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Or. en

Motivering

Artikeln ändras enligt principerna om hänsyn till sammanhang och risk i enlighet med 
artiklarna 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse, reglerande 
bestämmelse, riktlinje, uppförandekod, 
antingen nationellt eller internationellt
som åvilar den registeransvarige, inklusive 
tillsynsmyndigheternas krav.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen ska säkerställa att inhemsk finansiell reglering eller uppförandekoder 
omfattas.

Ändringsförslag 860
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige eller den 
registeransvariges företagsgrupp eller 
någon enhet i denna.

Or. en
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Ändringsförslag 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att utöva 
en rättighet eller fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar den 
registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 862
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse eller 
reglerande bestämmelse eller 
uppförandekod, antingen nationellt eller 
internationellt som åvilar den 
registeransvarige.

Or. en

Motivering

Iakttagandet av finansiella krav eller andra tillsynskrav måste vara ett berättigat skäl att 
behandla uppgifter.
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Ändringsförslag 863
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige enligt unionsrätten 
eller den nationella rätten i en 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar den befintliga versionen av artikel 7 c i direktiv 95/46/EG samt 
den engelska versionen (”legal obligation”). Om förpliktelser att behandla personuppgifter 
begränsas till ”lagstiftning” blir begränsningen alltför specifik. Ändringen är nödvändig för 
att klargöra att en sådan förpliktelse kan följa av båda rättsordningarna.

Ändringsförslag 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige, den grupp företag 
som den registeransvarige ingår i eller 
någon annan medlem av den gruppen.

Or. fr

Ändringsförslag 865
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c



PE506.145v01-00 148/159 AM\928599SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar
den registeransvarige.

c) Behandlingen föreskrivs eller är tillåten 
enligt en lag eller annan rättsföreskrift
som den registeransvarige omfattas av.

Or. de

Ändringsförslag 866
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den registeransvarige, inklusive 
verksamhet som bedrivs av säkerhetsskäl 
eller i brottsförebyggande syfte och för 
bevissäkring.

Or. it

Motivering

Syftet med denna förändring är att förtydliga nödvändigheten i att även säkerhetsåtgärder 
och åtgärder för att förebygga brottslig verksamhet inkluderas i legitim behandling av 
uppgifter.

Ändringsförslag 867
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Behandling av uppgifter som är 
nödvändig för att säkerställa nät- och
informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Behandling av uppgifter som är 
nödvändig för att säkerställa nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

I och med detta ändringsförslag tillfogas i texten de skyddsåtgärder som fastställs i skäl 39 
genom att i en rättsligt bindande artikel klargöra att behandling av uppgifter för nät- och 
informationssäkerhetsändamål ska betraktas som laglig.

Ändringsförslag 869
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som 
utförs av den registeransvarige eller tredje 
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utförs av den registeransvarige. man till vilken uppgifterna har lämnats 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som 
utförs av den registeransvarige.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som 
utförs av den registeransvarige eller av 
tredje man till vilken uppgifterna har 
lämnats ut.

Or. en

Ändringsförslag 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som 
utförs av den registeransvarige.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som 
utförs av den registeransvarige eller av 
tredje man till vilken uppgifterna har 
lämnats ut.

Or. en

Ändringsförslag 872
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 1 f ersätts med mycket mer detaljerad vägledning om ”berättigat intresse” i de nya 
punkterna 1a, 1b och 1c. Se ändringsförslagen till artikel 6.1a, 6.1b och 6.1c. Detta 
ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för uppgiftsbehandling 
som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Den delegerade akt som anges 
i artikel 6.5 stryks, eftersom den skulle ha berört väsentliga delar av lagstiftningen.

Ändringsförslag 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör berättigade intressen hos den 
registeransvarige eller hos den eller de 
tredje män till vilka uppgifterna har 
lämnats ut och för den registrerades 
berättigade förväntningar som bygger på 
hans eller hennes förhållande med den 
registeransvarige, med beaktande av den 
registeransvariges intressen eller fri- och 
rättigheter att bedriva näringsverksamhet 
och den registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
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kräver skydd av personuppgifter, särskilt 
när den registrerade är ett barn. Detta ska 
inte gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

För att berättigade intressen ska utgöra rättslig grund för behandling måste de 
registeransvariga ta hänsyn till den registrerades berättigade förväntningar och de 
registrerade måste erkänna den registeransvariges fri- och rättigheter att bedriva 
näringsverksamhet.

Ändringsförslag 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör berättigade intressen hos den 
registeransvarige eller hos den eller de 
tredje män till vilka uppgifterna har 
lämnats ut och för den registrerades 
berättigade förväntningar som bygger på 
hans eller hennes förhållande med den 
registeransvarige, med beaktande av den 
registeransvariges intressen eller fri- och 
rättigheter att bedriva näringsverksamhet 
och den registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
kräver skydd av personuppgifter, särskilt 
när den registrerade är ett barn. Detta ska 
inte gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Det bör fortsätta att vara möjligt att behandla uppgifter för ändamål som rör tredje mans 
berättigade intressen, i likhet med direktiv 95/46/EG. Användning av tredje parts adresser är 
exempelvis särskilt viktigt för att kunna nå nya kunder.
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Ändringsförslag 875
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Leden a–e är inte tillämpliga men
behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges 
övervägande berättigade intressen och 
dessa intressen är överordnade den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter. Detta 
ska inte gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen av ”berättigade intressen” är vag. Överordnade intressen bör 
vara ett sekundärt skäl för behandling om inget annat skäl är tillämpligt.

Ändringsförslag 876
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 
intressen, till exempel för att upptäcka 
brott eller förebygga brott, bedrägeri, 
förlust eller skada eller för att leva upp till 
den registrerades berättigade 
förväntningar när det gäller effektivt 
tillhandahållande av tjänsten, utom när 
sådana intressen uppvägs av den 
registrerades intressen eller dennes 
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grundläggande fri- och rättigheter som 
kräver skydd av personuppgifter, särskilt 
när den registrerade är ett barn. Detta ska 
inte gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Detta illustrerar en särskilt starkt vägande kategori av berättigade intressen och inför 
begreppet berättigade förväntningar.

Ändringsförslag 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Utan att det påverkar den registrerades 
intressen eller dennes grundläggande fri-
och rättigheter som kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den 
registrerade är ett barn, är behandlingen 
nödvändig för ändamål som rör den 
registeransvariges berättigade intressen, 
särskilt

– direkt marknadsföring för den 
registeransvariges egna och liknande 
produkter och tjänster, 
– verkställande av fordran från den 
registeransvarige eller från tredje man 
som den registeransvarige företräder i 
förhållande till den registrerade, eller för 
att förhindra eller begränsa skada som 
den registrerade ger upphov till hos den 
registeransvarige.
Detta ska inte gälla för behandling som
utförs av myndigheter i deras 
myndighetsutövning.
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Or. en

Ändringsförslag 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör berättigade intressen hos eller för 
den registeransvarige eller 
registerföraren, eller hos en eller flera 
tredje parter i vars intresse uppgifterna 
behandlas, inklusive för att säkerställa en 
säker behandling, utom när sådana 
intressen uppvägs av den registrerades 
intressen eller dennes grundläggande fri-
och rättigheter som kräver skydd av 
personuppgifter, till exempel vid 
behandling av ett barns personuppgifter. 
Den registrerades intressen eller 
grundläggande fri- och rättigheter ska 
inte vara överordnade behandling som 
utförs av myndigheter i deras 
myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.

Ändringsförslag 879
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 

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

intressen, utom när sådana intressen 
uppvägs av den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
som kräver skydd av personuppgifter, 
särskilt när den registrerade är ett barn. 
Berättigade intressen som rättsligt skäl för
behandling kan endast tillämpas 
restriktivt, i den mån det är helt 
nödvändigt för ändamål som rör ett 
berättigat intresse och det inte finns något 
annat rättsligt skäl för det specifika 
ändamålet. Den registeransvarige ska i 
detta fall informera den registrerade 
uttryckligen och separat. Den 
registeransvarige ska också offentliggöra 
skälen för att anta att dess intressen är 
överordnade den registrerades intressen 
eller grundläggande fri- och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 880
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör berättigade intressen hos den eller 
de registeransvariga eller den eller de 
tredje parter till vilka uppgifterna har 
lämnats ut, utom när sådana intressen
uppvägs av den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
som kräver skydd av personuppgifter, 
särskilt när den registrerade är ett barn.

Or. en

Ändringsförslag 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Om inget av de rättsliga skäl för
behandling av personuppgifter som avses 
i punkt 1 är tillämpligt ska behandling av 
personuppgifter vara laglig om och i den 
mån den är nödvändig och proportionell
för ändamål som rör den registeransvariges 
väldefinierade berättigade intressen, utom 
när sådana intressen uppvägs av den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
kräver skydd av personuppgifter. Den 
registeransvarige ska i detta fall 
informera den registrerade om 
uppgiftsbehandlingen uttryckligen och 
separat och ska informera den 
registrerade om möjligheten att vända sig 
till tillsynsmyndigheten för att få saken 
prövad. Den registeransvarige ska också 
offentliggöra skälen för att anta att dess 
intressen överskuggar den registrerades 
intressen eller grundläggande fri- och 
rättigheter. Denna punkt ska inte gälla för 
behandling som utförs av myndigheter i 
deras myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 
intressen, utom när sådana intressen 
uppvägs av den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 
intressen, eller den eller de tredje parter 
till vilka uppgifterna har lämnats ut, utom 
när sådana intressen uppvägs av den 
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som kräver skydd av personuppgifter, 
särskilt när den registrerade är ett barn. 
Detta ska inte gälla för behandling som 
utförs av myndigheter i deras 
myndighetsutövning.

registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
kräver skydd av personuppgifter, särskilt 
när den registrerade är ett barn. Detta ska 
inte gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. es

Motivering

Syftet är att klargöra bestämmelsen och därmed undvika misstolkningar eller tvivel.

Ändringsförslag 883
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 
intressen eller berättigade intressen hos 
den som fått i uppdrag att utföra 
behandlingen eller tredje part till vilken 
uppgifterna lämnas ut men inte är 
avsedda att spridas, utom när sådana 
intressen uppvägs av den registrerades 
intressen eller dennes grundläggande fri-
och rättigheter som kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den 
registrerade är ett barn. Detta ska inte gälla 
för behandling som utförs av myndigheter i 
deras myndighetsutövning.

Or. it

Motivering

För att förlika de berördas rättigheter med vissa tjänsteleverantörers säkerhetsbehov bör 
behandling vara tillåten även för den som fått i uppdrag att utföra behandlingen eller tredje 
part till vilken uppgifterna lämnas ut men inte är avsedda att spridas.

Ändringsförslag 884
Ewald Stadler



AM\928599SV.doc 159/159 PE506.145v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den registeransvariges berättigade 
intressen, utom när personuppgifterna 
kräver särskilt skydd med hänsyn till den 
överskuggande betydelsen av den 
registrerades särart med avseende på
dennes grundläggande fri- och rättigheter. 
En sådan situation uppstår särskilt när 
den registrerade är ett barn. Detta ska inte 
gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning. 
Ett undantag från tillämpligheten av 
ovanstående regel kan även grundas på 
en eller flera övriga bestämmelser i denna 
punkt.

Or. pl


