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Ändringsförslag 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är nödvändig för att 
säkerställa att ett nät eller ett 
informationssystem tål olyckshändelser 
eller olagliga handlingar eller illvilligt 
uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade eller överförda data och 
säkerheten hos besläktade tjänster som 
tillhandahålls genom eller är tillgängliga 
via dessa nät och system.

Or. en

Motivering

Datasäkerhet måste ses som en viktig del av uppgiftsskyddet. Därför ska behandlingen av 
uppgifter tillåtas i de fall den är nödvändig för datasäkerheten.

Ändringsförslag 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är begränsad till 
pseudonymiserade uppgifter och 
mottagaren av tjänsten ges rätt att göra 
invändningar enligt artikel 19.3.

Or. en
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Ändringsförslag 888
Louis Michel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är nödvändig för att 
säkerställa informations- och 
kommunikationssystemens tillgänglighet, 
pålitlighet, konfidentialitet och säkerhet, 
särskilt när detta är nödvändigt för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt lag, kontrakt eller 
interna regler, som syftar till att uppfylla 
dessa skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är nödvändig på grund 
av nationell praxis för arbetsmarknadens 
parter när det gäller kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Uppgifterna samlas in från offentliga 
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register, förteckningar eller handlingar 
som är tillgängliga för alla.

Or. en

Motivering

Hämtad från IMCO:s yttrande.

Ändringsförslag 891
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är nödvändig för den 
allmänna säkerheten samt en individs 
välbefinnande, säkerhet eller hälsa i linje 
med de grundläggande rättigheterna och 
friheterna. 

Or. en

Ändringsförslag 892
Monika Hohlmeier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är absolut nödvändig 
för att säkerställa nät- och 
informationssäkerhet, dvs. att ett nät eller 
ett informationssystem har tillräcklig 
motståndskraft mot incidenter eller 
olagliga eller illasinnade handlingar som 
äventyrar de lagrade eller överförda 
uppgifternas tillgänglighet, tillförlitlighet, 
integritet och konfidentialitet och 
säkerheten hos de tillhörande tjänster som 
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tillhandahålls eller nås via dessa nät och 
system.

Or. de

Motivering

För informationssäkerhetens skull måste viss information behandlas för att skydda 
personuppgifterna. Enligt definitionen att alla upplysningar om den registrerade ska 
betraktas som personuppgifter är det nödvändigt att se informationssäkerheten som ett 
berättigat intresse som motiverar behandling av vissa uppgifter och tillämpas i hela 
förordningen. Informationssäkerhet är en av hörnstenarna i den registeransvariges 
skyldigheter (artiklarna 30 och 31) och betraktas också som ett berättigat intresse i skäl 39.

Ändringsförslag 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Behandlingen är nödvändig på grund 
av anställningsförhållanden, särskilt för 
rekrytering och genomförande av 
anställningsavtalet, inklusive befrielse 
från i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, och för ledning, planering 
och organisering av arbetet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, individuellt och 
kollektivt utövande och åtnjutande av 
rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen och avslutande av
anställningsförhållandet samt för
ändamålet att föra in, uppdatera, 
förbättra och ändra system för behandling 
av anställdas personuppgifter, inbegripet 
tekniska säkerhetssystem som är byggda 
för att skydda de anställdas 
personuppgifter mot obehörigt tillträde av 
tredje part, inklusive transformation, 
virus och sabotageprogram.

Or. en
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Ändringsförslag 894
Axel Voss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Behandlingen är nödvändig för att 
upptäcka och förebygga bedrägerier i 
enlighet med gällande budgetförordning 
eller näringslivets eller 
branschorganisationers fastställda 
uppförandekoder.

Or. en

Motivering

Hämtad från IMCO:s yttrande.

Ändringsförslag 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Uppgifterna samlas in från offentliga 
register, förteckningar eller handlingar 
som är tillgängliga för alla.

Or. en

Ändringsförslag 896
Louis Michel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Behandlingen är nödvändig för att 
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kunna fastslå, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk.

Or. en

Ändringsförslag 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Behandlingen är nödvändig för 
pseudonymisering eller anonymisering av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Behandlingen är begränsad till 
pseudonymiserade uppgifter där den 
registrerade ges adekvat skydd och 
mottagaren av tjänsten ges rätt att göra 
invändningar enligt artikel 19.3.

Or. en

Ändringsförslag 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

fd) Behandlingen är nödvändig för att 
säkerställa att ett nätverk eller ett 
informationssystem tål olyckshändelser, 
olagliga handlingar eller illvilligt 
uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade eller överförda data och 
säkerheten hos besläktade tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa nät och system.

Or. en

Ändringsförslag 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fd) Behandling är nödvändig för 
anonymisering eller pseudonymisering av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 901
Axel Voss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fe) Behandlingen är nödvändig för 
berättigade interna ändamål inom 
företagsgrupper där de registrerades 
intressen ges tillräckligt skydd av interna 
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uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
motsvarande uppförandekoder i 
artikel 38c.

Or. en

Ändringsförslag 902
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att ytterligare 
specificera när behandling kan 
rättfärdigas för ändamål som rör den 
registeransvariges berättigade intressen, i 
enlighet med punkt 1, utom när sådana 
intressen överskuggas av den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
kräver skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 903
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ingen av de rättsliga grunder för 
behandling av personuppgifter som avses 
i punkt 1 är tillämplig ska behandling av 
personuppgifter vara laglig i den mån den 
är nödvändig för ändamål som rör den 
registeransvariges berättigade intressen, 
utom när sådana intressen överskuggas 
av den registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
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kräver skydd av personuppgifter. I sådana 
fall ska den registeransvarige uttryckligen 
och enskilt informera den registrerade om 
uppgiftsbehandlingen i enlighet med 
artikel 14.1. Den registeransvarige ska 
också offentliggöra skälen till att denne 
anser att de egna intressena överskuggar 
den registrerades intressen eller 
grundläggande rättigheter och friheter. 
Denna punkt ska inte gälla för 
behandling som utförs av myndigheter i 
deras myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Ersätter ÄF 100 från föredraganden eftersom det förtydligar att informationen om 
behandling av uppgifter grundade på berättigade intressen ska förmedlas tillsammans med 
allmän information till den registrerade för att undvika flera olika meddelanden vilket 
innebär en börda för både den registeransvarige och den registrerade.

Ändringsförslag 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Behandling av pseudonymiserade 
uppgifter ska tillåtas. 

Or. en

Motivering

Ytterligare specificering av lagkraven i syfte att främja behandlingen av pseudonymiserade 
uppgifter.

Ändringsförslag 905
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Endast om ingen av de rättsliga 
grunder för behandling av 
personuppgifter som avses i punkt 1 gäller 
kan behandling av personuppgifter för 
särskilda ändamål grundas på den 
registeransvariges berättigade intressen. I 
sådana fall ska den registeransvarige 
uttryckligen och enskilt informera den 
registrerade om uppgiftsbehandlingen. 
Den registeransvarige ska offentliggöra 
skälen för att anta att dess intressen 
överskuggar den registrerades intressen 
eller grundläggande rättigheter och 
friheter. Denna punkt ska inte gälla för 
behandling som utförs av myndigheter i 
deras myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De viktigaste berättigade intressena 
som överskuggar den registrerades 
intressen som avses i punkt 1f är följande:
a) Skydd av den registeransvariges 
grundläggande rättigheter.
b) Skydd av tredje parters grundläggande 
rättigheter, om den registeransvarige 
enligt lag är skyldig att skydda deras 
rättigheter.
c) Upprättande, utövande eller försvar av 
rättsliga anspråk.
d) Utövande av yttrandefriheten inom de 
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begränsningar som anges i artikel 80.
e) Historisk, statistisk eller vetenskaplig 
forskning inom de begränsningar som 
anges i artikel 83.

Or. en

Motivering

Förteckningen över de handlingar som överskuggar den registrerades intressen enligt 
gällande lagstiftning i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registeransvariges berättigade 
intressen enligt punkt 1f kan uppväga den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter endast 
i följande fall:
a) Behandling av personuppgifter som 
äger rum som ett led i utövandet av rätten 
till yttrandefrihet, mediefrihet och frihet 
för konsten inom unionslagstiftningens
eller en medlemsstats lagstiftnings 
begränsningar.
b) Behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för och står i proportion till 
verkställandet av den registeransvariges 
rättsliga anspråk eller rättsliga anspråk 
från tredje parter på vilkas vägnar den 
registeransvarige agerar med avseende på 
en specifik identifierad registrerad, eller 
för att förebygga eller begränsa skada 
som den registeransvarige kan åsamkas 
av den registrerade, under förutsättning 
att dessa rättsliga anspråk inte är 
uppenbart oskäliga.
c) Behandling av personuppgifter som 
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äger rum inom ramen för yrkesmässiga 
förbindelser mellan företag då 
uppgifterna har samlats in från den 
registrerade för det ändamålet, varvid 
behandlingen ska begränsas till den 
företagsförbindelse inom ramen för vilken 
uppgifterna ursprungligen samlades in.
d) Behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för registrerade föreningar, 
stiftelser och välgörenhetsorganisationer 
utan vinstsyfte vilka agerar i det allmänna 
intresset i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning, då 
behandlingen endast syftar till att samla 
in donationer.

Or. en

Ändringsförslag 908
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den registeransvariges berättigade 
intressen enligt punkt 1a överskuggar den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som 
regel i exempelvis följande fall:
a) Behandling av personuppgifter som 
äger rum som ett led i utövandet av rätten 
till yttrandefrihet, mediefrihet och frihet 
för konsten inom unionslagstiftningens
eller en medlemsstats lagstiftnings 
begränsningar.
b) Behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för och står i proportion till 
verkställandet av den registeransvariges 
rättsliga anspråk eller rättsliga anspråk 
från tredje parter på vilkas vägnar den 
registeransvarige agerar med avseende på 
en specifik identifierad registrerad, eller 
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för att förebygga eller begränsa skada 
som den registeransvarige kan åsamkas 
av den registrerade, under förutsättning 
att dessa rättsliga anspråk inte är 
uppenbart oskäliga.
c) Behandling av personuppgifter som 
den registrerade har lämnat till den 
registeransvarige i enlighet med de 
rättsliga grunder som avses i punkt 1 b, 
och personuppgifterna används för 
direktmarknadsföring för den 
registeransvariges egna produkter och 
liknande produkter och tjänster och 
överförs inte, och den registeransvarige är 
tydligt identifierad för den registrerade.
d) Behandling av personuppgifter som 
äger rum inom ramen för yrkesmässiga 
förbindelser mellan företag och 
personuppgifterna har samlats in från 
den registrerade för det ändamålet.
e) Behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för registrerade föreningar, 
stiftelser och välgörenhetsorganisationer 
utan vinstsyfte vilka agerar i det allmänna 
intresset i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning, då 
behandlingen endast syftar till att samla 
in donationer.

Or. en

Motivering

Ersätter inledningen av ÄF 101 från föredraganden eftersom det förtydligar att förteckningen 
inte blir fullständig genom att man lägger till "till exempel".

Ändringsförslag 909
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I följande fall anses den 
registeransvariges intressen vara 
berättigade:
a) Behandling av personuppgifter är 
nödvändig för att förhindra eller begränsa 
skador som den registeransvarige, eller i 
undantagsfall en tredje part, lider.
b) Behandling av personuppgifter som 
den registrerade har lämnat till den 
registeransvarige enligt de rättsliga 
grunder som avses i punkt 1b, och 
personuppgifterna används för 
direktmarknadsföring för 
registerförandens egna produkter och 
liknande produkter och tjänster och inte 
överförs, och den registeransvarige är 
tydligt identifierad för den registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De viktigaste berättigade intressena 
som överskuggar den registrerades 
intressen som avses i punkt 1f inbegriper i 
allmänhet inte följande:
a) Undersökningar av kreditvärdighet,
b) Direktmarknadsföring
c) Behandling endast i syfte att göra 
ytterligare ekonomisk vinning inom ett 
avtalsförhållande.
d) Behandling som den registrerade inte 
rimligen kan förvänta sig eller som är 
ofördelaktig.
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Or. en

Motivering

En förteckning över behandlingsprocesser som inte utgör "viktiga berättigade intressen", men 
som kan tillåtas på andra grunder (till exempel genom medgivande eller avtal).

Ändringsförslag 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
enligt punkt 1f uppväger som en regel den 
registeransvariges berättigade intressen i 
följande fall:
a) Behandling som kan innebära en 
allvarlig risk för att den registrerade kan 
lida skada.
b) Behandling av de särskilda 
uppgiftskategorier som avses i artikel 9.1, 
behandling av lokaliseringsuppgifter eller 
behandling av biometriska uppgifter.
c) När personuppgifter behandlas för 
profilering.
d) När personuppgifter görs tillgängliga 
för ett stort antal personer eller stora 
mängder personuppgifter om den 
registrerade behandlas, anpassas eller 
kombineras med andra uppgifter.
e) När den registrerade kan påverkas 
negativt av behandling av 
personuppgifter, särskilt om 
behandlingen kan leda till förtal eller 
diskriminering. 
f) När den registrerade är ett barn.

Or. en
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Ändringsförslag 912
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. När den registeransvarige eller dennes 
representant har för avsikt att behandla 
personuppgifter grundat på något av 
skälen i led f i artikel 6.1, ska denne 
meddela tillsynsmyndigheten som avses i 
kapitel VI innan något sådant förfarande 
inleds.

Or. en

Ändringsförslag 913
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
enligt punkt 1a uppväger som en regel 
den registeransvariges berättigade 
intressen i följande fall:
a) Behandling som innebär en allvarlig 
risk för att den registrerade kan lida 
skada.
b) Behandling av de särskilda 
uppgiftskategorier som avses i artikel 9.1, 
behandling av lokaliseringsuppgifter eller 
behandling av biometriska uppgifter.
c) När den registrerade med tanke på 
omständigheterna kring behandlingen 
rimligen kan förvänta sig att hans eller 
hennes personuppgifter endast kommer 
att behandlas för ett särskilt ändamål eller 
behandlas konfidentiellt, om inte den 
berörda registrerade har informerats 
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särskilt och separat om att hans eller 
hennes personuppgifter kommer att 
användas för andra ändamål än 
tillhandahållandet av tjänsten.
d) När personuppgifter behandlas för 
profilering.
e) När personuppgifter görs tillgängliga 
för ett stort antal personer eller stora 
mängder personuppgifter om den 
registrerade behandlas eller kombineras 
med andra uppgifter.
f) När den registrerade kan påverkas 
negativt av behandling av 
personuppgifter, särskilt om 
behandlingen kan leda till förtal eller 
diskriminering. 
g) När den registrerade är ett barn.

Or. en

Motivering

Ersätter inledningen av ÄF 102 från föredraganden eftersom det förtydligar att förteckningen 
inte blir fullständig genom att man lägger till "till exempel".

Ändringsförslag 914
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Den registeransvariges berättigade 
intressen måste vägas mot den 
registrerades intressen eller 
grundläggande rättigheter och friheter. 
Dessa grundläggande rättigheter och 
intressen antas överskugga den 
registeransvariges berättigade intressen i 
följande fall:
a) Behandling som innebär en allvarlig 
risk för att den registrerade kan lida 
skada.
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b) Behandling som innebär en allvarlig 
risk för brott mot någon av den 
registrerades grundläggande rättigheter i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.
c) Behandling som inbegriper 
lokaliseringsuppgifter eller biometriska 
uppgifter.
d) Behandling som inbegriper 
personuppgifter vilka är resultatet av en 
profilering av den registrerade.
e) När det finns en överhängande risk att 
behandlingen av personuppgifter saknar 
rättslig grund, särskilt om 
personuppgifterna görs tillgängliga för ett 
stort antal personer eller om en stor del av 
den registrerades personuppgifter 
behandlas eller kombineras med andra 
uppgifter.
f) När den registrerade är ett barn.

Or. en

Ändringsförslag 915
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Behandlingen är nödvändig på grund 
av nationell praxis för arbetsmarknadens 
parter när det gäller kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 6.1 c). Artikeln är ändrad med respekt för principerna om 
sammanhang och risker i enlighet med artikel 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 917
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttad till artikel 6.1a (ny) led e (nytt).

Ändringsförslag 918
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

2. Personuppgifter ska få behandlas 
ytterligare om detta är nödvändigt för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

Or. en

Ändringsförslag 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

2. Personuppgifter ska få behandlas om 
detta är nödvändigt för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål
med förbehåll för de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 83.
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Or. en

Ändringsförslag 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behandlingen av pseudonymiserade 
uppgifter är laglig 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.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.

Ändringsförslag 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behandlingen av pseudonymiserade 
uppgifter är laglig 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 
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registrerade är ett barn. Detta ska inte 
gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den grund för behandlingen som avses i 
punkt 1 c och e ska föreskrivas i

3. Den rättsliga grund för behandlingen 
som avses i punkt 1 e ska föreskrivas i

Or. en

Motivering

Teknisk justering på grund av den övergripande ändringen av led c med respekt för 
innehållsprincipen som avses i artikel 5a (ny).

Ändringsförslag 924
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den grund för behandlingen som avses i 
punkt 1 c och e ska föreskrivas i

3. Den grund för behandlingen som avses i 
punkt 1 c och e och led g i artikel 9.2 ska 
föreskrivas i

Or. en

Ändringsförslag 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) lagstiftningen i den medlemsstat vars 
lagstiftning den registeransvarige lyder 
under.

b) lagstiftningen, inbegripet kollektivavtal 
i samband med anställningar, i den 
medlemsstat vars lagstiftning den 
registeransvarige lyder under.

Or. de

Ändringsförslag 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I det fall som nämns i punkt f i stycke 
1 ska registerföraren tydligt och separat 
informera den registrerade om 
bearbetningen. Registerföraren ska även, 
på tydlig begäran från den registrerade, 
redovisa skälen till sitt beslut att hans 
rättmätiga intresse bör gå före det 
överordnade skyddet av den registrerades 
grundläggande rättigheter och friheter.

Or. pl

Ändringsförslag 927
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) internationella konventioner som EU 
eller en medlemsstat är part i.

Or. en
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Motivering

Hämtad från ITRE:s yttrande. Allmänhetens intresse kan också komma till uttryck i 
internationella konventioner, också fastän det inte finns någon särskild nationell lagstiftning 
eller unionslagstiftning. Det skulle ändå krävas av konventionerna att de i allt väsentligt 
respekterade rätten till skydd av personuppgifter och att de stod i rimlig proportion till det 
legitima mål som eftersträvas med dem. All personuppgiftsbehandling som vilar på sådan 
grund måste självklart vara förenlig med alla övriga aspekter av förordningen.

Ändringsförslag 928
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) internationella konventioner som EU 
eller en medlemsstat är part i.

Or. en

Motivering

Allmänhetens intresse kan också komma till uttryck i internationella konventioner, även då 
det inte finns någon särskild nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. Sådana 
konventioner måste ändå i allt väsentligt respektera rätten till skydd av personuppgifter och 
stå i rimlig proportion till det legitima mål som eftersträvas med dem. All 
personuppgiftsbehandling som vilar på sådan grund måste självklart vara förenlig med alla 
övriga aspekter av förordningen.

Ändringsförslag 929
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) kollektivavtal inom ramen för en 
anställning.

Or. en
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Ändringsförslag 930
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) internationellt erkända förordningar, 
regler, riktlinjer, standarder och/eller 
uppförandekoder inom industrin som är 
relevanta för den registeransvariges 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Reglerade sektorer måste behandla personuppgifter för att följa olika lagar, förordningar och 
riktlinjer som är specifikt relevanta för den industrin.

Ändringsförslag 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I dessa bestämmelser kan man reglera 
detaljer som rör behandlingens 
lagenlighet, särskilt med avseende på de 
ansvariga för behandlingen, bestämning 
av behandlingens ändamål, uppgifternas 
art och de registrerade personerna, 
behandlingsmetoder och -förfaranden, 
mottagare samt lagringstid.

Or. de

Motivering

Detta skulle innebära en heltäckande reglering av behandlingen av personuppgifter med 
konkreta uppgifter om vem som är ansvarig för behandlingen, vilka ändamålen är, vilka 
uppgifter som behandlas, vilka personer som berörs, i vilken form uppgifterna behandlas, till 
vem de eventuellt överförs och hur länge de får lagras.
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Ändringsförslag 932
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras fri-
och rättigheter, respektera det väsentliga 
innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Internationella konventioner och 
lagstiftningen i EU och i medlemsstaten 
måste uppfylla ett mål av allmänt intresse 
eller vara nödvändig för att skydda andras 
fri- och rättigheter, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Or. en

Motivering

Allmänhetens intresse kan också komma till uttryck i internationella konventioner, även då 
det inte finns någon särskild nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. Sådana 
konventioner måste ändå i allt väsentligt respektera rätten till skydd av personuppgifter och 
stå i rimlig proportion till det legitima mål som eftersträvas med dem. All 
personuppgiftsbehandling som vilar på sådan grund måste självklart vara förenlig med alla 
övriga aspekter av förordningen.

Ändringsförslag 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras 
fri- och rättigheter, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras 
fri- och rättigheter. Lagstiftningen i 
medlemsstaten måste också respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter enligt denna förordning 
och de internationella fördrag som 
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medlemsstaten har beslutat att följa. 
Slutligen måste medlemsstaten utvärdera 
och besluta om den nationella 
lagstiftningen är proportionell mot det 
legitima mål som eftersträvas eller om ett 
berättigat mål skulle kunna uppnås med 
mindre integritetskränkande lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras fri-
och rättigheter, respektera det väsentliga 
innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

EU-rätten och lagstiftningen i 
medlemsstaten måste uppfylla ett mål av 
allmänt intresse eller vara nödvändig för att 
skydda andras fri- och rättigheter, 
respektera det väsentliga innehållet i rätten 
till skydd av personuppgifter och vara 
proportionell mot det legitima mål som 
eftersträvas.

Or. es

Motivering

Det sista stycket i punkt 3 innehåller ett antal krav som medlemsstaternas lagar måste 
uppfylla för att skapa ett juridiskt underlag för behandlingen, i enlighet med leden c) och e) i 
punkt 1. Därför anser vi att dessa krav, som för övrigt är ganska självklara, bör vara 
uppfyllda inte bara i medlemsstaternas lagstiftning utan också i EU-rätten.
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Ändringsförslag 935
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras fri-
och rättigheter, respektera det väsentliga 
innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Unionslagstiftningen och lagstiftningen i 
medlemsstaten måste uppfylla ett mål av 
allmänt intresse eller vara nödvändig för att 
skydda andras fri- och rättigheter, 
respektera det väsentliga innehållet i de 
grundläggande rättigheterna och 
friheterna, särskilt rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Or. de

Motivering

Även I unionslagstiftningen måste kraven uppfyllas. Enligt artikel 1.2 bör lagstiftningen 
respektera det väsentliga innehållet i de grundläggande rättigheterna och friheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller
vara nödvändig för att skydda andras
fri- och rättigheter, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot
det legitima mål som eftersträvas.

I dessa bestämmelser kan behandlingens 
laglighet specificeras ytterligare, särskilt 
med avseende på den registeransvarige, 
behandlingens syfte, begränsningar av 
detta syfte, uppgifternas art, de 
registrerade, behandlingsförfarandet, 
mottagarna av personuppgifterna samt 
lagringens varaktighet. Bestämmelserna i 
EU-lagstiftningen och den nationella
lagstiftningen måste vara nödvändiga för 
att skydda andras fri- och rättigheter, måste
respektera det väsentliga innehållet i
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grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt när det gäller rätten till skydd av 
personuppgifter, och vara förenliga med
det legitima mål som eftersträvas med 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 937
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagstiftningen i medlemsstaten måste 
uppfylla ett mål av allmänt intresse eller 
vara nödvändig för att skydda andras 
fri- och rättigheter, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell
mot det legitima mål som eftersträvas.

Denna lagstiftning ska omfatta lämpliga 
åtgärder för att skydda den registrerades 
legitima intressen, måste uppfylla ett mål 
av allmänt intresse eller vara nödvändig för 
att skydda andras fri- och rättigheter, vara 
proportionell i förhållande till det legitima 
mål som eftersträvas och vara nödvändig i
ett demokratiskt samhälle.

Or. en

Motivering

EU-lagstiftningen bör också uppfylla dessa minimistandarder. Tillägget om vad som är 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle är en väletablerad minimistandard. Lämpliga 
åtgärder bör tillämpas med beaktande av icke känsliga uppgifter såväl som känsliga 
uppgifter. Detta tillägg flyttas därför från artikel 9.2 g.

Ändringsförslag 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller behandling som 
grundar sig på punkt 1 f ska den 
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registeransvarige uttryckligen informera 
den registrerade om såväl detta som om 
den registrerades rätt att komma med 
invändningar i enlighet med artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Öppenheten och informationskraven måste stärkas.

Ändringsförslag 939
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 
som anges i punkt 1 a–e. Detta ska 
särskilt gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 940
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 

utgår
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som anges i punkt 1 a–e. Detta ska 
särskilt gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

Or. en

Motivering

Punkt 4 bör strykas eftersom en av de rättsliga grunderna i punkt 1 ändå måste vara 
tillämplig om ändamålen med behandlingen ändras. Enligt direktiv 95/46/EG är det inte 
möjligt att ändra ändamål, så skyddsnivån bör upprätthållas i detta sammanhang.

Ändringsförslag 941
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 
som anges i punkt 1 a–e. Detta ska 
särskilt gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna punkten kan tolkas som att den bryter mot principen om ändamålsbaserad 
behandling. Direktiv 95/46/EG tillåter inte sådan ändring av ändamålet.

Ändringsförslag 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 
som anges i punkt 1 a–e. Detta ska 
särskilt gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 943
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 
som anges i punkt 1 a–e. Detta ska 
särskilt gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

4. Personuppgifter får inte behandlas 
ytterligare om ändamålet för vilket 
personuppgifterna behandlas inte är 
förenligt med det ändamål för vilket 
personuppgifterna har samlats in.

Den registeransvarige måste undersöka 
huruvida ändamålen är förenliga, med 
beaktande av följande:
a) Kopplingen mellan det avsedda och det 
ursprungliga syftet med behandlingen.
b) De berörda uppgifternas art.
c) Konsekvenserna för den registrerade 
eller för tredje parter som följer av den 
avsedda behandlingen.
d) De sätt och metoder som använts för 
den ursprungliga insamlingen av 
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uppgifter.
e) Adekvat skydd som den 
registeransvarige har tillhandahållit.

Or. en

Motivering

Begreppet förenlighet när det gäller ytterligare behandling behöver specificeras för att ge 
registeransvariga en miniminivå av stöd och riktlinjer när de undersöker om de ursprungliga 
och avsedda syftena med behandlingen av uppgifter är förenliga.

Ändringsförslag 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–fa. Detta ska särskilt 
gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

Or. en

Motivering

Teknisk justering till följd av tillägget av led fa (nytt).

Ändringsförslag 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Monika Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4



PE506.146v01-00 36/167 AM\928600SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

Or. en

Motivering

Hämtad från ITRE:s och IMCO:s yttranden.

Ändringsförslag 946
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling skiljer sig från det ändamål för 
vilket personuppgifterna har samlats in, 
måste behandlingen ha en rättslig grund i 
minst en av de grunder som anges i 
punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

Or. es

Ändringsförslag 947
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–f. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

Or. de

Ändringsförslag 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder som 
anges i punkt 1 a–f. Detta ska särskilt gälla 
eventuella ändringar av förutsättningarna 
och de allmänna villkoren för ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 949
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 

4. Personuppgifter får inte behandlas 
ytterligare om ändamålet för vilket 
personuppgifterna behandlas inte är 
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samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 
som anges i punkt 1 a–e. Detta ska särskilt 
gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

förenligt med det ändamål för vilket 
personuppgifterna har samlats in. Den 
registeransvarige måste undersöka 
huruvida ändamålen är förenliga, med 
beaktande av följande:

a) Kopplingen mellan det avsedda och det 
ursprungliga syftet med behandlingen.
b) De berörda uppgifternas art.
c) Konsekvenserna för den registrerade 
eller för tredje parter som följer av den 
avsedda behandlingen.
d) De sätt och metoder som använts för 
den ursprungliga insamlingen av 
uppgifter.
e) Adekvat skydd som den 
registeransvarige har tillhandahållit.

Or. en

Ändringsförslag 950
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ytterligare behandling av 
personuppgifter för historiska, statistiska 
och vetenskapliga ändamål ska inte anses 
vara oförenlig när den registeransvarige 
har vidtagit alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
personuppgifterna endast kan behandlas 
ytterligare för dessa särskilda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 951
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ytterligare behandling av 
personuppgifter för historiska, statistiska 
och vetenskapliga ändamål ska inte anses 
vara oförenlig när den registeransvarige 
har vidtagit alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
personuppgifterna endast kan behandlas 
ytterligare för dessa särskilda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 952
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Ytterligare behandling av 
personuppgifter är förbjuden om 
behandlingen inte är förenlig med någon 
rättslig, yrkesmässig eller på annat sätt 
bindande tystnadsplikt.

Or. en

Motivering

Begreppet förenlighet när det gäller ytterligare behandling behöver specificeras för att ge
registeransvariga en miniminivå av stöd och riktlinjer när de undersöker om de ursprungliga 
och avsedda syftena med behandlingen av uppgifter är förenliga.

Ändringsförslag 953
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Ytterligare behandling av 
personuppgifter är förbjuden om 
behandlingen inte är förenlig med någon 
rättslig, yrkesmässig eller på annat sätt 
bindande tystnadsplikt.

Or. en

Ändringsförslag 954
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Begreppet förenlighet när det gäller ytterligare behandling behöver specificeras för att ge 
registeransvariga en miniminivå av stöd och riktlinjer när de undersöker om de ursprungliga 
och avsedda syftena med behandlingen av uppgifter är förenliga.

Ändringsförslag 955
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 

utgår
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syfte att närmare precisera de villkor som 
avses i punkt 1 f för olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, bland annat när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 
som rör barn.

Or. en

Ändringsförslag 956
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelser om behandlingens laglighet utgör kärnan i reglerna om uppgiftsskydd. 
Eftersom bestämmelser i delegerade akter måste begränsas till icke-väsentliga element i 
förordningen bör punkt 5 utgå.

Ändringsförslag 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 

utgår
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syfte att närmare precisera de villkor som 
avses i punkt 1 f för olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, bland annat när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 
som rör barn.

Or. es

Motivering

Punkt 5 är oskälig eftersom den påverkar väsentliga delar av förordningen. Dessa delar bör 
utvecklas i samma dokument.

Ändringsförslag 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 6 är specifik och inga fler preciseringar genom delegerade akter behövs.

Ändringsförslag 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 960
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 961
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 

utgår
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syfte att närmare precisera de villkor som 
avses i punkt 1 f för olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, bland annat när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 
som rör barn.

Or. en

Motivering

Dessa ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för 
uppgiftsbehandling som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Punkt 4 bör 
utgå eftersom en ändring av ändamålet innebär att en av de rättsliga grunderna i punkt 1 
måste gälla ändå. Enligt direktiv 95/46/EG är det inte möjligt att ändra ändamål, så 
skyddsnivån bör upprätthållas i detta sammanhang.

Ändringsförslag 962
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Överflödigt på grund av artiklarna 6.1f, 6.1a och 6.1b.

Ändringsförslag 963
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Monika Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 965
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska bära 
bevisbördan när det gäller den 
registrerades samtycke till behandlingen 

1. Den registeransvarige ska bära 
bevisbördan när det gäller om den 
registrerade har fått tillräcklig 
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av hans eller hennes personuppgifter för 
bestämda ändamål.

information innan eller i samband med 
att han eller hon gett sitt samtycke till 
behandlingen av hans eller hennes 
personuppgifter för bestämda ändamål.

Or. es

Ändringsförslag 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska bära 
bevisbördan när det gäller den registrerades 
samtycke till behandlingen av hans eller 
hennes personuppgifter för bestämda 
ändamål.

1. Om uppgifter behandlas i enlighet med 
artikel 6.1a ska den registeransvarige bära 
bevisbördan när det gäller den registrerades 
samtycke till behandlingen av hans eller 
hennes personuppgift.

Or. en

Motivering

Ytterligare precisering för att bringa denna artikel i överensstämmelse med artikel 6.

Ändringsförslag 969
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som också rör en annan 
fråga, måste kravet att lämna samtycke 
läggas fram i en sådan form att det kan 
särskiljas från denna andra fråga.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 970
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som också rör en annan fråga, 
måste kravet att lämna samtycke läggas 
fram i en sådan form att det kan särskiljas 
från denna andra fråga.

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig eller 
elektronisk deklaration som också rör en 
annan fråga, måste kravet att lämna 
samtycke läggas fram i en sådan form att 
det kan särskiljas från denna andra fråga.

Or. en

Ändringsförslag 971
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som också rör en annan fråga,
måste kravet att lämna samtycke läggas 
fram i en sådan form att det kan särskiljas 
från denna andra fråga.

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som rör en helt ny, separat 
eller orelaterad fråga måste kravet att 
lämna samtycke läggas fram i en sådan 
form att det kan särskiljas från denna andra 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerades samtycke ska
lämnas inom ramen för en skriftlig
deklaration som också rör en annan fråga,
måste kravet att lämna samtycke läggas 
fram i en sådan form att det kan särskiljas 
från denna andra fråga.

2. Om den registrerades samtycke lämnas
genom samtycke till den 
registeransvariges skriftliga deklaration 
måste sådana deklarationer uppfylla 
följande krav:

a) De ska vara så språkligt enkla, 
kortfattade och tydliga som rimligen är 
möjligt och ska vara välstrukturerade.
b) De ska inte innehålla bestämmelser 
som man inte rimligen kan förvänta sig 
eller som är påtagligt ofördelaktiga, och
c) De ska tolkas till den registrerades 
förmån om de är oklara eller 
motsägelsefulla.
Bestämmelser som delvis överträder 
denna förordning är helt ogiltiga.

Or. en

Motivering

För närvarande finns inga riktlinjer för hur sådana avtal bör skrivas för att tjäna som 
tillräcklig grund för ett ”informerat” samtycke. Registrerade ställs ofta inför extremt oklara, 
omfattande eller komplicerade avtal som avskräcker de registrerade från att läsa och förstå 
dem. I ändringsförslaget införs de väletablerade principerna om oskäliga villkor i 
konsumentavtal för att åtgärda detta problem. Detta medger också hänvisning till mångårig 
rättspraxis vid tolkningen av förordningen.

Ändringsförslag 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som också rör en annan fråga, 
måste kravet att lämna samtycke läggas 
fram i en sådan form att det kan särskiljas 

2. Om den registrerades samtycke ska 
lämnas inom ramen för en skriftlig 
deklaration som också rör en annan fråga, 
måste kravet att lämna samtycke läggas 
fram i en sådan form att det kan särskiljas 
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från denna andra fråga. från denna andra fråga. Specifikt när det 
gäller IT-tjänster kan medgivandet från 
den registrerade erhållas på elektronisk 
väg.

Or. pl

Ändringsförslag 974
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om uppgifter samlas in för 
behandling efter att samtycke har getts 
endast på automatisk väg i enlighet med 
punkt 2a och pseudonymerna senare 
olagligen knyts till andra 
personidentifierare som möjliggör direkt 
identifiering av en registrerad i enlighet 
med artikel 4.1 så är detta ett 
personuppgiftsbrott som sannolikt har en 
negativ inverkan på den registrerades 
integritetsskydd. Brottsanmälningarna 
måste göras i enlighet med förfarandena i 
artiklarna 31 och 32.

Or. en

Motivering

Det är möjligt att återidentifiera pseudonymer när den registrerade interagerar med en tjänst 
genom att ange andra personuppgifter, eller genom att till exempel öppna ett 
e-postmeddelande som innehåller en inbäddad bild (webbsignal), varvid e-postadressen knyts 
till redan insamlade pseudonymdata. Om samtycke har inhämtats endast på automatisk väg i 
enlighet med lättnaden för pseudonymdata i artikel 7.2a så är denna metod olaglig och bör 
utgöra personuppgiftsbrott.

Ändringsförslag 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Samtycket ska förnyas efter två år, och 
ska i annat fall upphöra att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas.

3. Utan att det påverkar den registrerades 
gällande avtalsförpliktelser ska den
registrerade ha rätt att när som helst 
återkalla sitt samtycke. Återkallandet av 
samtycket ska inte påverka lagligheten hos 
behandling som grundar sig på samtycke, 
innan detta återkallas. Det är tillåtet att 
återkallandet av samtycket kan leda till att 
förbindelsen med den registeransvarige 
avslutas.

Or. en

Motivering

Det måste betonas att återkallandet av samtycket inte påverkar den registrerades andra 
avtalsförpliktelser. Vidare kan det leda till att avtalet upphör att gälla om ett upprätthållande 
annars skulle bedömas vara omöjligt.

Ändringsförslag 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 3. Utan att det påverkar den registrerades 
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helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas.

gällande avtalsförpliktelser ska den
registrerade ha rätt att när som helst 
återkalla sitt samtycke. Återkallandet av 
samtycket ska inte påverka lagligheten hos 
behandling som grundar sig på samtycke, 
innan detta återkallas. Det är tillåtet att 
återkallandet av samtycket kan leda till att 
förbindelsen med den registeransvarige 
avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 978
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas.

3. De registrerade ska ha rätt att när som
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas, och inte 
heller ska det påverka lagligheten i 
behandling av uppgifter på andra grunder 
som anges i artikel 6.1.

Or. en

Ändringsförslag 979
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas.

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas. Denna 
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möjlighet att återkalla sitt samtycke ska 
erbjudas med samma tillgänglighet och 
samma praktiska svårighetsgrad som 
gällde när samtycket lämnades.

Or. es

Motivering

Det bör påpekas att vederbörande ska ha möjlighet att återkalla sitt samtycke under samma 
förhållanden som när det lämnades. Det får inte kräva större ansträngning eller längre tid.

Ändringsförslag 980
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas.

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
samtycke, innan detta återkallas. Ett 
återkallande enligt principen om rättvis 
och öppen behandling är uteslutet om 
samtycket är nödvändigt för att ett avtal 
ska kunna genomföras.

Or. de

Ändringsförslag 981
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 

3. De registrerade ska ha rätt att när som 
helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet 
av samtycket ska inte påverka lagligheten 
hos behandling som grundar sig på 
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samtycke, innan detta återkallas. samtycke, innan detta återkallas, eller 
laglig behandling efter samtycket såsom 
lagring av uppgifter eller hälsorelaterade, 
historiska eller statistiska ändamål eller 
vetenskaplig forskning.

Or. en

Motivering

Detta avser att omfatta situationer där det finns ett legitimt skäl till lagring.

Ändringsförslag 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om den registrerade återkallar sitt 
samtycke kan den registeransvarige vägra 
att tillhandahålla ytterligare tjänster om 
behandlingen av uppgifterna är viktig för 
tillhandahållandet av tjänsten eller för att 
tjänsterna ska kunna tillhandahållas i 
lämplig omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 983
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 7.4 medger en mycket vid tolkning och innebär ett ifrågasättande av den praktiska 
möjligheten att få giltigt samtycke. I artikel 4.8 definieras redan att den registrerades 
samtycke måste ges frivilligt. Därmed behövs inte kravet på balans.

Ändringsförslag 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 987
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, 
Salvatore Iacolino, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 989
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning. Detta gäller inte myndigheter 
eller arbetsgivarens möjligheter att 
behandla personuppgifter på grundval av 
medborgarens eller den anställdes 
samtycke.

Or. en

Motivering

Det finns en inneboende maktobalans i förhållandet mellan myndigheter och medborgare som 
har att göra både med storlek och med det slags uppgifter som utförs av myndigheter. Det 
ligger i den registrerades intresse att behandling baserad på samtycke också gäller för 
myndigheter eftersom samtycke kräver aktiv medverkan av medborgaren och ger 
registerföraren möjlighet att ge information till den registrerade.

Ändringsförslag 990
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte regelmässigt utgöra 
en rättslig grund för behandlingen av 
personuppgifter i fall där det föreligger en 
betydande obalans i fråga om beroende
mellan den registrerades och den 
registeransvariges ställning.
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Or. en

Motivering

”Betydande obalans” är för vagt och ”beroende” återger bättre syftet med denna punkt.

Ändringsförslag 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning. Det ska inte finnas någon 
betydande obalans när uppgifterna 
behandlas i samband med anställning 
eller avtal som skydd mot risk.

Or. en

Ändringsförslag 992
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Regelmässigt ska inte samtycke utgöra 
en rättslig grund för behandlingen, om det 
föreligger en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

Or. en



AM\928600SV.doc 59/167 PE506.146v01-00

SV

Motivering

Till och med i situationer som anges i det relevanta skälet 34, såsom vid 
anställningsrelationer, kan det finnas situationer där den registrerade bör kunna utöva sin 
rätt att få sina personuppgifter behandlade baserat på frivilligt och uttryckligt samtycke.

Ändringsförslag 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen om det på grund 
av att det finns en betydande obalans 
mellan den registrerades och den 
registeransvariges ställning inte har getts 
frivilligt, i enlighet med artikel 4.8.

Or. en

Ändringsförslag 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans eller ett tvingande 
förhållande mellan den registrerades och 
den registeransvariges ställning.
Förhållandet mellan patient och 
leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster 
anses inte vara ett i betydande grad 
obalanserat eller tvingande förhållande.

Or. en
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Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning, eller om behandlingen av 
uppgifter för ett ändamål är 
oproportionell i förhållande till det 
samtycke som getts.

Or. en

Ändringsförslag 996
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning.

4. Samtycke ska inte utgöra en rättslig 
grund för behandlingen, om det föreligger 
en betydande obalans mellan den 
registrerades och den registeransvariges 
ställning. I det sammanhanget ska den 
registrerades intressen beaktas.

Or. de



AM\928600SV.doc 61/167 PE506.146v01-00

SV

Ändringsförslag 997
Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Samtycket upphör att ha laga kraft 
som grund för behandling när 
behandlingen av personuppgifter inte 
längre behövs för det ändamål för vilket 
uppgifterna ursprungligen inhämtades. 
Om det inte tydligt kan fastställas att det 
avsedda ändamålet inte längre är aktuellt 
ska den registeransvarige minst en gång 
per år förse den registrerade med den 
information som anges i artikel 14 och 
begära att den registrerade bekräftar 
samtycket. Om den registrerade inte ger 
ett positivt svar bör det ursprungliga 
samtycket anses ha förlorat sin laga kraft 
vid utgången av det andra kalenderåret 
efter den första behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För vetenskaplig forskning (inklusive 
folkhälsa, medicin och 
samhällsvetenskap) bör samtycket
överensstämma med de relevanta 
bestämmelserna i direktiv 2001/20/EG.

Or. en
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Motivering

Detta ska säkerställa rättslig tydlighet i fråga om vilket ramverk som främst gäller för 
samtycke när det gäller kliniska prövningar. När förordningen om kliniska prövningar träder 
i kraft bör de relevanta bestämmelserna (för närvarande i kapitel 5) följas när det gäller att
få informerat samtycke.

Ändringsförslag 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den form av samtycke som krävs ska 
återspegla principerna i artiklarna 5a, 5b 
och 5c samt resultatet av den riskanalys 
för uppgiftsskydd som anges i artikel 33.

Or. en

Ändringsförslag 1000
Manfred Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Samtycket är bundet till ändamålet 
och upphör om ändamålet inte längre 
gäller. Samtycket blir också ogiltigt om 
den registrerade ger ett allmänt och 
odefinierat samtycke för obestämda och 
oförutsebara former av 
uppgiftsbehandling.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att registrerade personer inte ska avkrävas ett 
allmänt samtycke, som gäller för obegränsad tid och för ett godtyckligt antal former av 
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uppgiftsbehandling, och som då eventuellt också omfattar överföring till eller behandling av 
tredje part.

Ändringsförslag 1001
Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kraven och 
villkoren för de tekniska standarder som 
anges i punkt 2a och för att förklara att 
en teknisk standard är förenlig med 
denna förordning och är allmänt giltig 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1002
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Medlemsstaternas bestämmelser om 
giltighet för samtycke och avtal påverkas 
inte.

Or. de
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Ändringsförslag 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Tjänsteleverantörer ska inte göra sitt 
erbjudande beroende av ett samtycke till 
uppgiftsbehandling som inte behövs för 
den tjänst som tillhandahålls.

Or. en

Motivering

Användningen av en tjänst får inte vara beroende av ett samtycke till obegränsad 
uppgiftsbehandling.

Ändringsförslag 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Samtycket får bara kunna ges för en 
behandling som är tillåten och därmed 
inte är oskälig med hänsyn till dess 
ändamål. Samtycket utgör inte en 
juridiskt giltig grundval om det syftar till 
att ge den registeransvarige möjlighet att 
scanna personens samtliga kontakter för 
att samla in uppgifter av personlig 
karaktär för utomstående personer.

Or. fr
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Motivering

Många onlinetjänster utnyttjar konsumentförteckningar. Enligt förordningen är allt i sin 
ordning om konsumenten har gett sitt samtycke till att hans förteckning scannas. Om 
konsumenten alltså innehar uppgifter om andra konsumenter (e-postadresser, adresser, 
telefonnummer) kommer dessa uppgifter in i databaserna utan att de andra konsumenterna 
har gett sitt samtycke.

Ändringsförslag 1005
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1006
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 

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

tillåtet att behandla personuppgifter som 
rör ett barn som är under 14 år om och i 
den mån som samtycket ges eller godkänns 
av barnets förälder eller rättsliga 
företrädare. Den registeransvarige ska 
göra rimliga ansträngningar för att erhålla 
ett kontrollerbart samtycke, med hänsyn 
tagen till tillgänglig teknik. Metoderna för 
att erhålla ett kontrollerbart samtycke får 
inte leda till ytterligare behandling av 
personuppgifter som annars inte skulle 
vara nödvändig.

Or. hu

Ändringsförslag 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1008
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 15 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

Or. de

Ändringsförslag 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 16 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller rättsliga ombud. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik. Metoderna för att 
erhålla ett kontrollerbart samtycke ska 
inte leda till ytterligare behandling av 
personuppgifter som annars inte skulle 
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behövas.

Or. en

Ändringsförslag 1010
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 13 år om och i den mån som 

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

av barnets förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 15 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

Or. fr

Ändringsförslag 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 

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

behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 13 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare, utan att detta 
inverkar på artikel 6.1. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att ge information och
erhålla ett meningsfullt, kontrollerbart 
samtycke (till exempel genom att erhålla 
samtycke från förälderns eller
vårdnadshavarens e-postadress), med 
hänsyn tagen till tillgänglig teknik.

Or. en

Ändringsförslag 1014
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpningen av denna 
förordning och när det gäller erbjudande 
av informationssamhällets tjänster direkt 
till ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett 
barn som är under 18 år om och i den 
mån som samtycket ges eller godkänns av 
barnets förälder eller förmyndare, via 
förälderns eller vårdnadshavarens e-
postadress. Den registeransvarige ska 
göra rimliga ansträngningar för att 
erhålla ett kontrollerbart samtycke, med 
hänsyn tagen till tillgänglig teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den information som tillhandahålls 
för givandet av samtycke ska 
tillhandahållas på ett tydligt och 
åldersanpassat språk, på ett sådant sätt att 
den skulle vara lätt att förstå för ett barn 
över 13 år.

Or. en

Ändringsförslag 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om någon av informationssamhällets 
tjänster gör sociala nätverk tillgängliga 
för barn ska den vidta uttryckliga 
åtgärder för att skydda deras 
välbefinnande, bland annat genom att i 
den mån det är möjligt se till att barnen är 
medvetna om identiteterna hos de 
personer de kommunicerar med.

Or. en
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Ändringsförslag 1017
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Metoderna för att erhålla meningsfullt 
samtycke ska inte leda till ytterligare 
behandling av personuppgifter för det 
berörda barnet.

Or. en

Ändringsförslag 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Metoderna för att erhålla meningsfullt 
samtycke ska inte leda till ytterligare 
behandling av personuppgifter för det 
berörda barnet.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Om tjänster som avses i punkt 1 är 
särskilt lämpliga och passande för ett 
barn och har meddelats och kontrolleras 
av de relevanta nationella myndigheterna 
gäller inte de krav som avses i punkt 1.



AM\928600SV.doc 73/167 PE506.146v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 1020
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka den allmänna 
avtalsrätten i medlemsstaterna, såsom 
bestämmelser om giltigheten hos eller 
upprättandet eller effekten av ett avtal 
som gäller ett barn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 1 ska inte gälla när de 
informationssamhällets tjänster som 
riktar sig direkt till ett barn är enbart 
förebyggande eller rådgivande tjänster för 
unga människor i svåra situationer.

Or. en

Motivering

Vissa av informationssamhällets tjänster som erbjuds till barn har som förutsättning att barn 
kan använda dem utan föräldrarnas samtycke. Detta gäller till exempel chatt-tjänster för offer 
för sexuella övergrepp. Utan ett möjligt undantag för dessa fall skulle vissa 
rådgivningstjänster inriktade på barn som söker hjälp i situationer där deras föräldrar eller 
rättsliga ombud kan ha nära koppling till barnets problem inte längre vara tillgängliga. Se 
också formuleringen i ändringsförslaget till skäl 29a (nytt).



PE506.146v01-00 74/167 AM\928600SV.doc

SV

Ändringsförslag 1022
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1025
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa standardformulär för 
specifika metoder för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke enligt punkt 1.

Or. en

Motivering

Övergripande ändring som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för att 
garantera Europaparlamentets fulla delaktighet i beslutsprocessen.
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Ändringsförslag 1028
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1029
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt punkt 
1. Kommissionen ska därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att
efter att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
närmare precisera kriterierna och kraven 
för metoderna för att erhålla ett sådant 
kontrollerbart samtycke enligt punkt 1. 
Kommissionen ska därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 1, 2 och 3 ska inte gälla om 
behandlingen av ett barns 
personuppgifter avser hälsoinformation 
och om medlemsstatens lagstiftning på 
området för hälso- och socialvård 
prioriterar en enskild persons mognad 
och förmåga framför fysisk ålder.

Or. en

Motivering

När det gäller hälso- och socialvård bör det inte vara nödvändigt att erhålla tillstånd från ett 
barns förälder eller förvaltare om barnet har förmåga att ta egna beslut. I Storbritannien ska 
en person som är 12 år eller äldre anses vara tillräckligt gammal och mogen för att utöva sin 
rätt att bestämma vem mer som ska få tillgång till deras patientjournaler. I fall som gäller 
barnets skydd ligger det inte alltid i den registrerades intresse att hans eller hennes förälder 
eller vårdnadshavare har tillgång till hans eller hennes uppgifter, och detta måste återspeglas 
i lagstiftningen.

Ändringsförslag 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder 
för att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

utgår

Or. es



AM\928600SV.doc 79/167 PE506.146v01-00

SV

Ändringsförslag 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder 
för att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

utgår

Or. en

Motivering

Övergripande ändring som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för att 
garantera Europaparlamentets fulla delaktighet i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder 
för att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1034
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder 
för att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1035
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder för 
att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.

4. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för specifika metoder för 
att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.

Or. de

Motivering

I allmänhet är myndighetsåldern i EU 18 år. I undantagsfall godtas med vissa villkor att 
personer blir myndiga eller straffmyndiga vid 14 eller 15 års ålder. En 13-årsgräns framstår 
därför som godtycklig och olämplig med hänsyn till intresset av att skydda barn. Det framstår 
därför som lämpligare att höja åldersgränsen till 15 år. Punkt 4 måste ändras för att ge 
tillhandahållaren rättssäkerhet när det gäller de samtycken som registrerade har gett.

Ändringsförslag 1036
Timothy Kirkhope
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för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla barn måste ha frihet att säga vad 
de tycker och att söka efter och ta emot 
alla typer av information, så länge det är 
lagligt.

Or. en

Motivering

FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag 1037
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Alla barn har rätt till ett privatliv. 
Lagen bör skydda barnets privatliv, 
familjeliv och hemliv. 

Or. en

Motivering

FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag 1038
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Alla barn har rätt till tillförlitlig 
information. Detta ska vara information 
som barn kan förstå. Medlemsstaternas 
regeringar måste bidra till att skydda barn 
mot material som kan skada dem. 

Or. en

Motivering

FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag 1039
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv, 
straffrättsliga påföljder, inklusive brott 
och handlingar som inte har lett till
fällande domar, betydande sociala problem
eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 1040
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller filosofisk övertygelse, 
sexuell läggning, medlemskap och 
verksamhet i fackförening, och behandling 
av genetiska uppgifter eller uppgifter om 
hälsa eller sexualliv eller fällande domar i 
brottmål eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för tillgång till arbetstagares personuppgifter bör inkludera facklig 
verksamhet.

Ändringsförslag 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, betydande 
sociala problem och behandling av 
genetiska uppgifter eller uppgifter om hälsa 
eller sexualliv eller fällande domar i 
brottmål eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 1042
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse, sexuell 
läggning eller könsidentitet, medlemskap
och verksamhet i fackförening, och 
behandling av genetiska eller biometriska 
data eller uppgifter om hälsa eller 
sexualliv eller fällande domar i brottmål 
eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 1043
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller
medlemskap i fackförening, och
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse,
medlemskap i fackförening, behandling av 
genetiska uppgifter eller uppgifter om
sexuallivet och behandling av 
personuppgifter avsedd att avslöja 
information om hälsa är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap och uppdrag i 
fackföreningar, och behandling av 
genetiska uppgifter eller uppgifter om hälsa 
eller sexualliv eller fällande domar i 
brottmål eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. de

Ändringsförslag 1045
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller filosofisk övertygelse,
sexuell läggning eller könsidentitet, eller 
medlemskap eller verksamhet i 
fackförening, och behandling av genetiska 
och biometriska uppgifter eller uppgifter 
om hälsa eller sexualliv eller fällande 
domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i linje med ändringsförslaget till artikel 4

Ändringsförslag 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse,
medlemskap i fackförening och behandling 
av ekonomiska uppgifter, genetiska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa eller 
sexualliv eller fällande domar i brottmål 
eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till behandlingen av dessa 
personuppgifter, på de villkor som anges i 
artiklarna 7 och 8, utom då 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning föreskriver 
att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av 
den registrerade.

a) Den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till behandlingen av dessa 
personuppgifter, på de villkor som anges i 
artiklarna 7 och 8, utom då 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning föreskriver 
att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av 
den registrerade. Detta innefattar 
säkerhetsåtgärder för att förhindra 
svartlistning av arbetstagare, till exempel 
för deras fackliga verksamhet, eller

Or. en

Motivering

Ett tillägg för att säkerställa att personuppgifter inte används mot den registrerade i ett 
anställningsförhållande.
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Ändringsförslag 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att också behandla särskilda typer av personuppgifter vid verkställighet 
av eller ingående i ett avtal enligt den registrerades önskan.

Ändringsförslag 1049
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten eller 
kollektivavtal på arbetsmarknaden, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.
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Ändringsförslag 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning eller kollektivavtal på 
arbetsmarknaden som föreskriver 
lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1051
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning eller kollektivavtal som 
föreskriver lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder som garanterar den 
registrerades grundläggande rättigheter,
såsom rätten till icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning under förutsättning att den 
uppfyller ett klart definierat mål av 
allmänt intresse, utförs med respekt för 
det väsentliga innehållet i rätten till skydd 
av personuppgifter och är proportionell 
mot det legitima mål som eftersträvas 
samt utförs med respekt för den 
registrerades grundläggande rättigheter 
och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning, inbegripet kollektivavtal, som 
föreskriver lämpliga skyddsåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 1055
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behandlingen är nödvändig för att 
skydda den registrerades eller någon annan 
persons grundläggande intressen när den 
registrerade är fysiskt eller rättsligt 
förhindrad att ge sitt samtycke.

c) Behandlingen är nödvändig för att 
skydda den registrerades eller någon annan 
persons intressen när den registrerade är 
fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt 
samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 1056
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
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skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte eller arbetar för 
grundläggande mänskliga rättigheter, 
förutsatt att behandlingen endast rör sådana 
organs medlemmar eller tidigare 
medlemmar eller personer som på grund av 
organets ändamål har regelbunden kontakt 
med detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

Or. en

Motivering

Organisationer i det civila samhället, till exempel patientorganisationer som arbetar för 
patienters grundläggande rättigheter, deltar ofta i forskning och kan också skapa 
patientregister trots att de ofta har begränsade ekonomiska resurser. Initiativ från 
patientorganisationer eller andra organisationer i det civila samhället för att främja 
patienters hälsa eller rättigheter, då dessa är berättigade verksamheter.

Ändringsförslag 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en 
förening, organisationer på 
arbetsmarknaden eller ett annat icke 
vinstdrivande organ, som har ett politiskt, 
filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, 
förutsatt att behandlingen endast rör sådana 
organs medlemmar eller tidigare 
medlemmar eller personer som på grund av 
organets ändamål har regelbunden kontakt 
med detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.
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Or. en

Ändringsförslag 1058
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening
eller ett annat icke vinstdrivande organ,
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse eller
förening som har ett politiskt, filosofiskt, 
religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 1059
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en 
förening, organisationer som verkar på 
arbetsmarknaden eller ett annat icke 
vinstdrivande organ, som har ett politiskt, 
filosofiskt, religiöst, sportrelaterat eller 
fackligt syfte, förutsatt att behandlingen 
endast rör sådana organs medlemmar eller 
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ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

tidigare medlemmar eller personer som på 
grund av organets ändamål har 
regelbunden kontakt med detta och 
uppgifterna inte lämnas ut utanför det 
organet utan den registrerades samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut 
utanför det organet utan den registrerades 
samtycke.

d) Behandlingen utförs inom ramen för 
berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, 
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen endast rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller 
personer som på grund av organets 
ändamål har regelbunden kontakt med 
detta och uppgifterna inte lämnas ut till en 
tredje part utan den registrerades 
samtycke.

Or. de

Ändringsförslag 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandlingen rör personuppgifter som 
på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade.

e) Behandlingen rör personuppgifter som 
på ett tydligt sätt och bevisligen har 
offentliggjorts av den registrerade.
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Or. en

Ändringsförslag 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk. 

f) Behandlingen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk eller för att uppfylla 
berörd tredje mans rättsligt motiverade 
anspråk.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk.

f) Behandlingen är nödvändig för att kunna 
göra gällande eller försvara rättsliga 
anspråk, förutsatt att dessa inte är 
uppenbart orimliga.

Or. en

Ändringsförslag 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 

f) Behandlingen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 
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rättsliga anspråk. rättsliga eller administrativa anspråk, 
oavsett slag.

Or. es

Motivering

Det bör införas en bredare hänvisning så att det står klart att detta slag av uppgifter får 
behandlas när det gäller att erkänna, utöva eller försvara en rättighet vid ett rättsligt eller 
administrativt förfarande, oavsett slag. Motivet för detta är att det inte får finnas några 
hinder för att utöva eller erkänna rättigheter med stöd av kanaler som är lagstadgade eller i 
erforderlig grad garanterade. Å andra sidan kan vi i vissa fall träffa på diffusa gränser 
mellan rättsliga och administrativa förfaranden, inte så mycket ur den myndighets synpunkt 
inför vilken ärendet behandlas utan snarare med tanke på ärendets verkliga juridiska natur, 
och därför bör båda alternativen medtas.

Ändringsförslag 1065
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen.

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
internationella konventioner som EU eller 
en medlemsstat är part i, 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen.

Or. en

Motivering

Allmänhetens intresse kan också komma till uttryck i internationella konventioner, även om 
det inte finns någon särskild nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. Det skulle ändå 
krävas av konventionerna att de i allt väsentligt respekterade rätten till skydd av 
personuppgifter och att de stod i rimlig proportion till det legitima mål som eftersträvas med 
dem. Till detta kommer sedan att all behandling av personuppgifter på denna grund givetvis 
måste ske i överensstämmelse med alla andra aspekter av denna förordning.
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Ändringsförslag 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen.

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade 
intressen och grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1067
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för 
att säkerställa den registrerades 
berättigade intressen.

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade
intressen.

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i ett 
väldefinierat och betydande allmänt 
intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska vara proportionerlig i 
förhållande till det eftersträvade syftet, 
respektera kontentan av rätten till 
uppgiftsskydd och innehålla bestämmelser 
om tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1069
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
är nödvändig för hälsoändamål och 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 81.

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
är nödvändig för hälsoändamål, inbegripet 
för historisk, statistisk eller vetenskaplig 
forskning, och omfattas av de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 81.

Or. en

Motivering

Detta förtydligande behövs för att skydda behandlingen av medicinska uppgifter som används 
för historiska, statistiska eller vetenskapliga forskningsändamål. Forskarna är i hög grad 
beroende av patientregister och biobanker för att genomföra epidemiologisk, klinisk och 
överbryggande forskning, vilket gör det nödvändigt att garantera behandling av 
personuppgifter för hälsoändamål.
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Ändringsförslag 1070
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
är nödvändig för hälsoändamål och 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 81.

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
och försäkring är nödvändig för 
hälsoändamål och omfattas av de villkor 
och skyddsåtgärder som avses i artikel 81.

Or. en

Motivering

Behandling av relevanta hälsouppgifter är grundläggande inte enbart för sjukförsäkring (i 
enlighet med artikel 81) utan även för andra sorters försäkringar (exempelvis livförsäkring) 
och bör tillåtas i syfte att bedöma de försäkrade riskerna, beräkna premier, reglera skador 
och betala ut ersättningar utan att behöva begära den registrerades uttryckliga, särskilda och 
informerade samtycke före varje behandling. Se även ändringsförslaget för artikel 81 i 
förordningen.

Ändringsförslag 1071
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Behandlingen av uppgifter som rör 
hälsa är nödvändig för hälsoändamål och 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder
som avses i artikel 81.

h) Behandlingen av personuppgifter som 
är avsedd att visa information som rör 
hälsa är nödvändig för förebyggande 
hälso- och sjukvård eller yrkesmedicin, 
medicinska diagnoser, vård eller 
behandling eller administration av hälso-
och sjukvårdstjänster, om uppgifterna 
behandlas av någon som är yrkesmässigt 
verksam på hälso- och sjukvårdsområdet
och omfattas av tystnadsplikt eller av en 
annan person som är ålagd en 
motsvarande tystnadsplikt enligt 
medlemsstatens lagstiftning eller 
bestämmelser som upprättats av behöriga 
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nationella organ.

Or. en

Ändringsförslag 1072
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
är nödvändig för hälsoändamål och
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 81.

h) Behandlingen av uppgifter som rör hälsa 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 81 och är nödvändig 
för de ändamål som nämns däri eller för 
att genomföra avtal i samband med dessa 
ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 1073
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Behandlingen begränsas till 
pseudonymiserade uppgifter, med 
tillräckligt skydd för den registrerade och 
rätt för mottagaren av tjänsten att göra 
invändningar enligt artikel 19.3, och är 
nödvändig med anledning av den 
registeransvariges eller tredje mans 
berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83.

i) Behandlingen är nödvändig för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål, eller för officiella eller 
administrativa utredningar som är 
nödvändiga för att fastställa släktskap, 
med förbehåll för de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 83.

Or. es

Motivering

Behandlingen är nödvändig för historiska, statistiska eller vetenskapliga forskningsändamål, 
eller för officiella eller administrativa utredningar som är nödvändiga för att fastställa 
släktskap, med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i artikel 83.

Ändringsförslag 1075
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra en förpliktelse i 
lagstiftning eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av och med 
tillstånd från tillsynsmyndigheten eller 
behandlingen är nödvändig för att fullgöra 
en förpliktelse i lagstiftning eller 
bestämmelser som den registeransvarige 
omfattas av, eller för att genomföra en 
arbetsuppgift som utförs för viktiga 
ändamål av allmänt intresse, i den mån 
som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen. 
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Ett fullständigt register över 
brottmålsdomar ska föras endast under 
kontroll av en myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser, föreskrifter eller 
rekommendationer från behöriga 
organisationer eller krav från 
tillsynsmyndigheter som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1077
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, för att 
förhindra eller upptäcka bedrägeri eller 
för att genomföra en arbetsuppgift som 
utförs för viktiga ändamål av allmänt 
intresse, i den mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

Or. en

Motivering

Personuppgifter behandlas i syfte att förhindra och upptäcka försäkrings- eller 
betalningsbedrägeri och andra former av bedrägeri av exempelvis företag inom sektorn för 
finansiella tjänster som delar och dubbelkontrollerar dessa uppgifter med andra finansiella
tjänsteföretag. Detta förebygger inte bara skada för den registeransvarige själv utan skyddar 
också andra finansiella tjänsteföretag och sektorn för finansiella tjänster som helhet. De 
behandlade uppgifterna kan omfatta uppgifter om fällande domar i brottmål och uppgifter 
som kan leda till en fällande dom i ett brottmål, vilket kommer att omfattas av artikel 9. Att 
begära samtycke för sådan behandling är inte ett gångbart alternativ.

Ändringsförslag 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen i enlighet med de villkor och 
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myndighet eller behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra en förpliktelse i 
lagstiftning eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

skyddsåtgärder som avses i artikel 83a 
eller under tillsyn av en tillsynsmyndighet
eller behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra eller undvika överträdelse av en 
förpliktelse i lagstiftning eller 
bestämmelser eller kollektivavtal på 
arbetsmarknaden som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag förtydligas lydelsen genom att organisationer som behandlar 
uppgifter om fällande domar i brottmål omfattas av kontroll i form av tillsyn. 
Ändringsförslaget förtydligar också att inte varje fall av behandling av personuppgifter som 
utförs för att följa lag eller annan författning kommer att krävas uttryckligen genom 
lagstiftning. I vissa fall kommer sådan behandling att utföras som en del av en 
riskhanteringsprocess som är utformad för att förhindra lagöverträdelser. Det måste också 
säkerställas att arbetsgivare som följer kollektivavtal kan få information om (potentiella) 
anställdas fällande domar i brottmål. Detta är särskilt viktigt när det gäller anställda som 
arbetar med barn.

Ändringsförslag 1079
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
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eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Alla register över 
brottmålsdomar ska föras endast under 
kontroll av en myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1080
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
administrativa påföljder, domstolsbeslut, 
brott och fällande domar i brottmål eller 
därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder utförs antingen under 
kontroll av en officiell myndighet eller 
behandlingen är nödvändig för att fullgöra 
en förpliktelse i lagstiftning eller 
bestämmelser som den registeransvarige 
omfattas av, eller för att genomföra en 
arbetsuppgift som utförs för viktiga 
ändamål av allmänt intresse, i den mån 
som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av personuppgifter som 
rör brott, fällande domar i brottmål eller 
därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder utförs antingen under 
kontroll av en officiell myndighet eller 
behandlingen är nödvändig för att fullgöra 
en förpliktelse i lagstiftning eller 
bestämmelser som den registeransvarige 
omfattas av, eller för att genomföra en 
arbetsuppgift som utförs för viktiga 
ändamål av allmänt intresse, i den mån 
som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
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lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt eller 
partiellt register över brottmålsdomar ska 
föras endast under kontroll av en 
myndighet.

Or. es

Motivering

Det bör påpekas att det kan finnas partiella register över brottmålsdomar eller 
säkerhetsåtgärder som inte ligger under offentliga myndigheters kontroll. Därför bör alla 
register av detta slag, både fullständiga och partiella, föras under kontroll av offentliga 
myndigheter.

Ändringsförslag 1083
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Behandlingen är nödvändig enbart i 
syfte att uppfylla eller verkställa individers 
lika rättigheter eller för att främja 
integration och mångfald bland 
arbetstagarna hos den registeransvarige 
eller den företagsgrupp som den 
registeransvarige tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, 
Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Behandlingen av uppgifter om hälsa 
är nödvändig för privat socialt skydd, 
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särskilt genom att tillhandahålla 
inkomsttrygghet eller verktyg för att 
hantera risker som är av intresse för den 
registrerade och dennes anhöriga och 
tillgångar, eller genom att öka 
jämlikheten mellan generationerna 
genom fördelning.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.

Ändringsförslag 1085
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) De som omfattas av efterlevnadsregler 
har rätt att behandla uppgifter om det är 
nödvändigt för att de ska kunna följa 
efterlevnadsreglerna.

Or. de

Ändringsförslag 1086
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) Behandlingen är nödvändig för 
berättigade interna ändamål inom 
företagsgrupper och om tillräcklig hänsyn 
tas till de registrerades intressen genom 
interna bestämmelser om uppgiftsskydd 
eller motsvarande uppförandekodexar i 
enlighet med artikel 38c.
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Or. en

Ändringsförslag 1087
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1088
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

utgår

Or. es

Motivering

Innehållet är oskäligt, eftersom det ger kommissionen befogenhet att utveckla aspekter som är 
väsentliga för detta dokument och detta sker på ett mycket känsligt område på grund av det 
slag av uppgifter som förordningen avser. Därför vore det mest lämpligt om dessa aspekter 
utvecklades i själva förordningen.

Ändringsförslag 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1091
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1092
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1093
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86, efter 
att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, i syfte att 
närmare precisera kriterierna, villkoren och 
de lämpliga skyddsåtgärderna för 
behandlingen av särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i punkt 1 och de
undantag som fastställs i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 1094
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska bestämma på 
vilka villkor ett nationellt 
identifikationsnummer eller något annat 
vedertaget sätt för identifiering får 
behandlas.

Or. en

Motivering

Denna text kommer från det nuvarande direktivet om skydd av personuppgifter. Detta ger 
utrymme för medlemsstaterna att fastställa särskilda snävare begränsningar för hur 
nationella identifikationsnummer kan användas, särskilt för tillämpningar utanför regeringen.

Ändringsförslag 1095
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Behandling som inte möjliggör 

identifiering
Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för 
den registeransvarige att 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 denna förordning.

Or. en

Motivering

Flyttat till artikel 5c (ny).

Ändringsförslag 1096
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behandling som inte möjliggör 
identifiering

Förfarande vid automatisk behandling

Or. de

Ändringsförslag 1097
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för 
den registeransvarige att 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 denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1098
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för 
den registeransvarige att 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 denna förordning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1099
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för 
den registeransvarige att identifiera en 

1. Det är tillåtet att inrätta ett gemensamt 
förfarande för automatisk behandling 
med flera registeransvariga, om detta 
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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 denna förordning.

förfarande är lämpligt för de 
registeransvariga med hänsyn till de 
registrerades berättigade intressen och de 
delaktigas uppgifter eller affärsändamål 
och om var och en av de registeransvariga 
åtminstone har fullständig kontroll över 
behandlingen av sina insamlade 
uppgifter. Flera registeransvariga kan 
också ha fullständig kontroll över 
samtliga uppgifter som omfattas av 
gemensam automatisk behandling.
2. De registeransvariga ska garantera att 
tillförlitligheten i det gemensamma 
förfarandet kan kontrolleras. I detta 
avseende ska de skriftligen ange
a) anledningen till och ändamålet med det 
gemensamma förfarandet med automatisk 
behandling,
b) samtliga registeransvariga och deras 
syften,
c) tredje parter till vilka uppgifter 
överförs,
d) uppgifternas art, och
e) de tekniska och organisatoriska 
åtgärder som krävs.
3. En registrerad person i en 
uppgiftsbehandling kan göra gällande 
sina rättigheter gentemot var och en av de 
registeransvariga. Om den 
registeransvarige inte har fullständig 
kontroll över uppgifterna är denne skyldig 
att vidarebefordra den registrerades 
ärende till den ansvarige som har samlat 
in uppgifterna. Den registrerade ska 
informeras om att ärendet 
vidarebefordrats till den ansvarige. Den 
registrerade har rätt till information om 
alla registeransvariga och om ändamålen 
med den gemensamma 
uppgiftsbehandlingen.
4. De registeransvariga är var för sig och 
gemensamt ansvariga för att de 
uppgiftsskyddsrättsliga kraven i denna 
förordning uppfylls i hela förfarandet för 
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automatisk behandling.

Or. de

Ändringsförslag 1100
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att 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 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person med hjälp av metoder som används 
av den registeransvarige, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1101
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att 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 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera eller 
särskilja en fysisk person, eller om de 
endast rör pseudonymer, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att 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 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, i synnerhet när denne gjorts 
anonym eller pseudonymiserats, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
erhålla ytterligare information för att 
identifiera den registrerade endast i syfte 
att iaktta någon av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att 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 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige eller en registerförare att 
identifiera en fysisk person, i synnerhet 
när denne gjorts anonym eller 
pseudonymiserats, ska den 
registeransvarige inte vara tvungen att 
behandla eller erhålla ytterligare 
information för att identifiera den 
registrerade endast i syfte att iaktta någon 
av bestämmelserna i denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att 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 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera eller 
särskilja en fysisk person, ska den 
registeransvarige inte erhålla ytterligare 
information för att identifiera den 
registrerade endast i syfte att iaktta någon 
av bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1105
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Utbildning

Unionsmedborgare och personer bosatta i 
unionen ska utbildas på lämpligt sätt om 
uppgiftsskydd, som en integrerad del av 
utbildningen i allmän mediekompetens. 
Behöriga medlemsstater och unionens 
institutioner och organ ska ges i uppgift 
att erbjuda stöd för detta.

Or. en

Motivering

Se det härmed sammanhängande ändringsförslaget till artikel 52.2.
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Ändringsförslag 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska ha en klar 
och tydlig och lätt tillgänglig policy för 
behandlingen av personuppgifter och för 
utövandet av den registrerades rättigheter.

1. Den registeransvarige ska arbeta enligt 
kriterier för tydlighet och lättillgänglighet
vid behandlingen av personuppgifter och 
för utövandet av den registrerades 
rättigheter. För detta ändamål ska han ha 
tillgång till dessa kriterier via en klart 
formulerad policy som ska meddelas till 
alla berörda.

Or. es

Motivering

På detta sätt fastslås principerna om tydlighet och tillgänglighet, och det ges också möjlighet 
att formulera en konkret policy inom ramen för förordningen. Formuleringen av policyn är 
inte ett allmänt krav utan ligger under varje kontrollants ansvar. Tillsynsmyndigheterna kan 
dock utfärda rekommendationer och incitament i detta avseende.

Ändringsförslag 1107
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska ha en klar och 
tydlig och lätt tillgänglig policy för 
behandlingen av personuppgifter och för 
utövandet av den registrerades rättigheter.

1. Den registeransvarige ska ha en klar och 
tydlig och lätt tillgänglig policy som 
uttrycks i en uppförandekod för 
behandlingen av personuppgifter och för 
utövandet av den registrerades rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska ha en klar och 
tydlig och lätt tillgänglig policy för 
behandlingen av personuppgifter och för 
utövandet av den registrerades rättigheter.

1. Den registeransvarige ska ha en
kortfattad, klar och tydlig samt 
välstrukturerad och lätt tillgänglig policy 
för behandlingen av personuppgifter och 
för utövandet av den registrerades 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget anpassar artikel 11 till artikel 7.2b) (ny) så att den registeransvarige kan 
använda en enda sekretesspolicy, samtidigt som det inför väletablerade principer avseende 
orättvisa villkor i konsumentavtal i sådana dokument.

Ändringsförslag 1109
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1110
Stanimir Ilchev
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registeransvarige ska tillhandahålla 
all information och kommunikation som 
rör behandlingen av personuppgifter till 
den registrerade i en begriplig form, med 
användning av ett i möjligaste mån klart 
och tydligt språk. Språket bör ägnas 
särskild uppmärksamhet för eventuell 
information särskilt riktad till barn.

Or. es

Motivering

Kravet att språket ska anpassas till vederbörandes behov kan vara oskäligt och svårt att 
tillämpa allmänt. Därför föreslår jag en annan lydelse för att undvika oproportionerliga 
svårigheter.

Ändringsförslag 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1113
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registeransvarige ska tillhandahålla 
all information och kommunikation som 
rör behandlingen av personuppgifter, som 
han enligt denna förordning är skyldig att 
ge tillgång till, till den registrerade i en 
begriplig form som kan förstås av en 
genomsnittligt informerad, uppmärksam 
och förstående vanlig konsument.

Or. en

Ändringsförslag 1115
Csaba Sógor

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Information ska tillhandahållas 
registrerade personer i ett format som ger 
dem den information de behöver för att 
kunna förstå sin ställning och fatta beslut 
på ett lämpligt sätt. Den registeransvarige 
ska tillhandahålla och informera om sin 
uppgiftsskyddspolicy genom en 
lättbegriplig ikonbaserad beskrivning för 
olika typer av uppgiftsbehandling samt 
villkor och konsekvenser av 
behandlingen. Fullständig information 
ska finnas tillgänglig på begäran i 
enlighet med artikel 14. 

Or. hu

Motivering

Ikonen är inte den enda grafiska återgivningen som kan bidra till bättre förståelse.

Ändringsförslag 1116
Rui Tavares
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige ska 
tillhandahålla och informera om sin 
uppgiftsskyddspolicy genom en 
lättbegriplig ikonbaserad beskrivning för 
olika typer av uppgiftsbehandling samt 
villkor och konsekvenser av 
behandlingen. Kommissionen ska ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 86 i syfte att närmare 
precisera en sådan ikonbaserad 
beskrivning. En ikonbaserad beskrivning 
ska innehålla information som rör syftet 
med behandlingen, om uppgifterna 
kommer att lämnas ut till tredje part samt 
syftet med ett sådant utlämnande, om 
spårningssystem, information och tillgång 
till åtgärder, om tillgängliga och effektiva 
kontaktpunkter med den 
registeransvarige, information om policy 
för uppgiftsskydd och åtgärder som 
genomförs av den registeransvarige samt 
information om lagringstiden.

Or. en

Ändringsförslag 1117
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska efter att ha begärt 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera de 
ikonbaserade beskrivningar som avses i 
punkt 3 om behandlingens art, 
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lagringstider samt överföring eller 
radering av uppgifter genom användning 
av ikoner eller andra instrument för att 
tillhandahålla standardiserad 
information. 

Or. hu

Motivering

Ikonen är inte den enda grafiska återgivningen som kan bidra till bättre förståelse.

Ändringsförslag 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Artikel 12 i direktiv 2002/58/EG och 
artiklarna 20 och 21.3 e i 
direktiv 2002/22/EG är en tillämpning av 
de registrerades rätt till tydlig information 
och kommunikation som kräver att den 
registeransvarige informerar de 
registrerade om deras rättigheter när det 
gäller användningen av deras personliga 
uppgifter och om att det finns system som 
har utvecklats i enlighet med principerna 
om inbyggt integritetsskydd.

Or. en

Motivering

Artikel 12 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och artiklarna 20 och 21 i 
det allmänna tjänstedirektivet omfattar katalogtjänster som en del av samhällsomfattande 
tjänster. Katalogtjänstleverantörernas databaser måste vara ”heltäckande” och införandet 
av abonnentuppgifter är därför viktigt liksom behovet av att abonnenten tydligt informeras 
om alla sina alternativ, oavsett vilken modell som används av en medlemsstat (opt-in, opt-out 
eller hybrid).

Ändringsförslag 1119
Timothy Kirkhope
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för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige 
ska särskilt skapa rutiner för att 
underlätta begäran om de åtgärder som 
avses i artikel 13 och artiklarna 15–19. 
Om personuppgifter behandlas på 
automatisk väg ska den registeransvarige 
också skapa förutsättningar för att 
begäran ska kunna göras elektroniskt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1120
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige 
ska särskilt skapa rutiner för att 
underlätta begäran om de åtgärder som 
avses i artikel 13 och artiklarna 15–19. 
Om personuppgifter behandlas på 
automatisk väg ska den registeransvarige 
också skapa förutsättningar för att 
begäran ska kunna göras elektroniskt.

utgår

Or. en



PE506.146v01-00 126/167 AM\928600SV.doc

SV

Motivering

Kravet att den registeransvarige ska ”inrätta förfaranden” och ”skapa rutiner” är 
överreglering. Kravet att den registeransvarige ska skapa förutsättningar för att begäran ska 
kunna göras elektroniskt är eventuellt inte tekniskt neutralt.

Ändringsförslag 1121
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg ska den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg får den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

Or. en

Ändringsförslag 1122
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
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särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg ska den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg, och såvida inte orimliga 
ansträngningar eller kostnader uppstår på 
grund av detta, ska den registeransvarige 
också skapa förutsättningar för att begäran 
ska kunna göras elektroniskt.

Or. en

Ändringsförslag 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg ska den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

1. Den registeransvarige ska tillhandahålla 
den information som avses i artikel 14 och 
för de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om så 
bedöms lämpligt ska all information 
kunna dokumenteras i form av 
policy- och procedurhandböcker för att 
underlätta kännedomen om och 
hanteringen av den.

Or. es

Motivering

Det viktigaste är här att informationen kan erhållas och att rättigheterna kan utövas. Därför 
får vissa institutioner på grund av sin omfattning eller sin komplexitet föreskriva väl 
definierade procedurer till förmån för vederbörande för hur hans aktuella rättigheter ska 
utövas, medan andra organisationer med mindre omfattning eller mycket enkel uppbyggnad 
inte behöver utarbeta några egentliga procedurer, eller på sin höjd ge vederbörande en 
mycket summarisk information som denne kan handla utifrån.
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Ändringsförslag 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg ska den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige ska 
särskilt skapa rutiner för att underlätta 
begäran om de åtgärder som avses i 
artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg får den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

Or. en

Ändringsförslag 1125
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Den registeransvarige 
ska särskilt skapa rutiner för att 
underlätta begäran om de åtgärder som 
avses i artikel 13 och artiklarna 15–19. Om 
personuppgifter behandlas på automatisk 
väg ska den registeransvarige också skapa 
förutsättningar för att begäran ska kunna 
göras elektroniskt.

1. Den registeransvarige ska inrätta 
förfaranden för att tillhandahålla den 
information som avses i artikel 14 och för 
de registrerades utövande av sina 
rättigheter i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19. Om den registrerade vill 
utöva de rättigheter som avses i artikel 13 
och artiklarna 15–19 ska han göra en 
begäran om detta hos den 
registeransvarige genom ett personligen 
undertecknat eller på annat sätt 
jämförbart verifierat dokument.
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Or. en

Ändringsförslag 1126
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
får informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

Or. en

Ändringsförslag 1127
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
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Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk 
form ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt.

Or. en

Motivering

Strykningen gör att man kan undvika byråkratisk administration inom små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida, eller om 
de begärda uppgifternas natur fordrar att 
de granskas innan de görs tillgängliga i 
syfte att skydda uppgifter som rör tredje 
part som finns i uppgiftsposten. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
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elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

Or. en

Motivering

Personuppgifter kan innehålla faktabaserad och/eller spekulativ information som rör tredje 
part. Det bör vara möjligt att begära en längre svarstid i syfte att skydda dessa tredje parters 
uppgifter. Detta gäller i synnerhet inom hälso- och socialvården.

Ändringsförslag 1129
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar 
sina rättigheter och deras samarbete i 
rimlig utsträckning är nödvändigt för att 
förhindra en onödig och oproportionell 
ansträngning från den registeransvariges 
sida. Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas, om flera 
registrerade utövar sina rättigheter och 
deras samarbete i rimlig utsträckning är 
nödvändigt för att förhindra en onödig och 
oproportionell ansträngning från den 
registeransvariges sida. Information ska 
ges skriftligt. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen om möjligt tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

Or. en

Ändringsförslag 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk form 
får informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat eller om den 
registeransvarige inte har skäl att tro att 
tillhandahållandet av information i 
elektronisk form skulle innebära en 
betydande risk för bedrägeri.

Or. en

Motivering

Att lämna ut vissa uppgifter, till exempel kreditupplysningar, i elektronisk form skulle kunna 
resultera i en ändring eller identitetsstöld om de tillhandahålls konsumenterna. För att 
uppgifter ska få lämnas ut bör det krävas äkthetskontroller som uppfyller kriterier som 
fastställts av det organ som innehar uppgifterna, för att förebygga att uppgifterna fångas upp, 
missbrukas, används för bedrägliga ändamål eller ändras.

Ändringsförslag 1131
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 

2. Den registeransvarige ska utan orimliga 
dröjsmål underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
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huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med 
ytterligare en månad, om flera 
registrerade utövar sina rättigheter och 
deras samarbete i rimlig utsträckning är 
nödvändigt för att förhindra en onödig 
och oproportionell ansträngning från den 
registeransvariges sida. Information ska 
ges skriftligt. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Information ska ges skriftligt, vilket även 
omfattar elektroniska metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1132
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Information ska ges skriftligt. Om den 
registrerade gör begäran i elektronisk 
form ska informationen tillhandahållas i 
elektronisk form, om den registrerade inte
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar sina 
rättigheter och deras samarbete i rimlig 
utsträckning är nödvändigt för att förhindra 
en onödig och oproportionell ansträngning 
från den registeransvariges sida. 
Informationen ska tillhandahållas
skriftligt eller i elektronisk form, oavsett i 
vilken form den registrerade gör begäran.

Or. en
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Motivering

Enklare, ger utrymme för att den registrerade alltid kan välja format, inte enbart när 
uppgifter begärs ut elektroniskt.

Ändringsförslag 1133
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med 
ytterligare en månad, om flera 
registrerade utövar sina rättigheter och 
deras samarbete i rimlig utsträckning är 
nödvändigt för att förhindra en onödig 
och oproportionell ansträngning från den 
registeransvariges sida. Information ska 
ges skriftligt. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan orimliga 
dröjsmål underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Information ska ges skriftligt.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga texten är alltför reglerande och denna fråga hanteras bäst genom riktlinjer.

Ändringsförslag 1134
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska utan dröjsmål 
och senast en månad efter att ha mottagit 
begäran underrätta den registrerade om 
huruvida åtgärder har vidtagits i enlighet 
med artikel 13 och artiklarna 15–19 samt 
tillhandahålla den information som begärts. 
Denna period får förlängas med ytterligare 
en månad, om flera registrerade utövar 
sina rättigheter och deras samarbete i 
rimlig utsträckning är nödvändigt för att 
förhindra en onödig och oproportionell 
ansträngning från den registeransvariges 
sida. Information ska ges skriftligt. Om 
den registrerade gör begäran i elektronisk 
form ska informationen tillhandahållas i
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

2. Den registeransvarige ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 30 arbetsdagar efter 
att ha mottagit begäran underrätta den 
registrerade om huruvida åtgärder har 
vidtagits i enlighet med artikel 13 och 
artiklarna 15–19 samt tillhandahålla den 
information som begärts. Denna period får 
förlängas med ytterligare 30 arbetsdagar, 
om flera registrerade utövar sina rättigheter 
och deras samarbete i rimlig utsträckning 
är nödvändigt för att förhindra en onödig 
och oproportionell ansträngning från den 
registeransvariges sida eller för det fall att 
information skulle vara ofullständig eller 
felaktig. Informationen ska ges i samma 
form som den begärdes, om den 
registrerade inte begär något annat.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den registeransvarige vägrar att
vidta åtgärder på den registrerades begäran, 
ska den registeransvarige informera den 
registrerade om orsaken till vägran och 
om möjligheterna att lämna in ett klagomål 
till tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

3. Om den registeransvarige inte vidtar
åtgärder på den registrerades begäran, ska 
den registrerade ha rätt att fråga den 
registeransvarige om orsaken till 
passiviteten och om möjligheterna att 
lämna in ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

Or. en
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Ändringsförslag 1136
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den registeransvarige vägrar att 
vidta åtgärder på den registrerades begäran, 
ska den registeransvarige informera den 
registrerade om orsaken till vägran och om 
möjligheterna att lämna in ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

3. Om den registeransvarige vägrar att 
vidta åtgärder på den registrerades begäran, 
ska den registeransvarige informera den 
registrerade om orsaken till vägran, alla 
fakta som ligger bakom vägran och om 
möjligheterna att lämna in ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

Or. en

Motivering

Idag vägrar registeransvariga ofta utan tillräckliga argument. Det är omöjligt för den 
registrerade att upptäcka om en vägran strider mot lagstiftningen.

Ändringsförslag 1137
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den registeransvarige vägrar att
vidta åtgärder på den registrerades begäran,
ska den registeransvarige informera den
registrerade om orsaken till vägran och 
om möjligheterna att lämna in ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättslig prövning.

3. Om den registeransvarige inte vidtar 
åtgärder på den registrerades begäran ska
den registrerade ha rätten att lämna in ett 
klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet är tillräcklig för att 
garantera att den registrerades rättigheter respekteras.
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Ändringsförslag 1138
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i punkt 
1 ska vara gratis. Om begäran är uppenbart 
orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär eller dess komplexitet, får den 
registeransvarige ta ut en avgift som 
motsvarar de administrativa kostnaderna 
för att tillhandahålla informationen eller 
vidta den åtgärd som begärts. I så fall ska 
det åligga den registeransvarige att visa att 
begäran är uppenbart orimlig.

Or. en

Motivering

Hänsyn måste också tas till komplexiteten (t.ex. volymen eller strukturen hos de begärda 
uppgifterna).

Ändringsförslag 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i punkt 
1 ska vara gratis. Om begäran är uppenbart 
orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, får den registeransvarige ta ut en 
avgift för att tillhandahålla den information 
eller vidta den åtgärd som begärts, och får 
om denna avgift inte betalas avstå från att
vidta åtgärden. I så fall ska det åligga den 

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i punkt 
1 ska vara gratis. Om begäran är uppenbart 
orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär eller komplexitet, får den 
registeransvarige ta ut en avgift som 
motsvarar de administrativa kostnaderna 
för att tillhandahålla den information eller 
vidta den åtgärd som begärts. I så fall ska 
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registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

det åligga den registeransvarige att visa att 
begäran är uppenbart orimlig.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i punkt 
1 ska vara gratis. Om begäran är uppenbart 
orimlig, särskilt på grund av dess 
repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i punkt 
1 ska vara gratis. Om begäran är uppenbart 
orimlig, om en begäran av samma
karaktär upprepas mer än en gång inom 
sex månader, får den registeransvarige ta 
ut en administrativ avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
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åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
repetitiv.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis, med undantag för 
den registeransvariges faktiska kostnader 
för att handlägga begäran. Om begäran är
betungande eller uppenbart orimlig, 
särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, får den registeransvarige vägra 
att vidta den åtgärd som begärts.

Or. en

Ändringsförslag 1143
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis.



PE506.146v01-00 140/167 AM\928600SV.doc

SV

avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

Or. en

Motivering

Har flyttats till separata artiklar.

Ändringsförslag 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en rimlig avgift för 
att tillhandahålla den information eller 
vidta den åtgärd som begärts. Nivån på
denna avgift får inte överstiga 
kostnaderna för att tillhandahålla den 
begärda informationen. I så fall ska det 
åligga den registeransvarige att visa att 
begäran är uppenbart orimlig.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara antingen gratis eller så 
ska avgifterna inte vara högre än att de 
täcker de administrativa 
handläggningskostnaderna, i synnerhet 
när begäran är repetitiv eller avser stora 
mängder. Om begäran är uppenbart 
orimlig, särskilt om syftet är att orsaka 
avbrott, störning eller ekonomisk börda på 
grund av dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

Or. en

Ändringsförslag 1146
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Följande ska gälla för en begäran 
enligt artikel 15: 
a) Den registeransvarige får ta ut en 
avgift för att tillhandahålla den relevanta 
informationen. Denna avgift får inte vara 
orimlig.
b) Den registeransvarige ska inte vara 
skyldig att tillhandahålla den relevanta 
informationen förrän följande har tagits 
emot:
i) Eventuell avgift enligt led a ovan, och
ii) eventuella uppgifter som den 
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registeransvarige skäligen kan behöva om 
identiteten på den person som lämnar in 
en begäran. 
c) Om en registeransvarig tidigare har 
tillmötesgått en begäran från en enskild 
person måste den registeransvarige inte 
tillmötesgå en senare identisk eller 
liknande begäran enligt det avsnittet från 
denna person, såvida det inte har förflutit 
en rimlig tidsperiod från det att den 
tidigare begäran tillgodosetts till det att 
den nya begäran lämnats in.
d) Den registeransvarige ska ta hänsyn till 
eventuell vägledning som utfärdats i 
enlighet med artikel 38 när den fattar 
beslut om 
i) huruvida en senare begäran är identisk 
med eller liknar en tidigare begäran,
ii) huruvida en rimlig tidsperiod har 
förflutit från det att den tidigare begäran 
tillgodosetts till det att den nya begäran 
lämnats in.

Or. en

Motivering

Ett uttag av en skälig avgift är förenligt med de grundläggande rättigheterna. Det är 
berättigat att avskräcka från spekulativa, repetitiva och betungande begäranden för att de 
registeransvariga inte ska drabbas av en oproportionerlig börda.

Ändringsförslag 1147
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1148
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1149
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen skulle inkräkta på den registrerades rättigheter om den bestämde kriterierna 
för när en registrerads rättighet utövas på ett uppenbart orimligt sätt. Det handlar dessutom 
om en snävt avgränsad fråga som bör överlåtas åt tillsyns- och rättspraxis.
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Ändringsförslag 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1151
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1152
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1153
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte nödvändigt.

Ändringsförslag 1154
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 

5. Kommissionen ska efter att ha begärt 
ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ha 
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villkoren för en sådan uppenbart orimlig 
begäran och sådana avgifter som avses i 
punkt 4.

befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 86 i syfte att närmare precisera 
kriterierna och villkoren för sådana avgifter 
som avses i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1155
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. de

Motivering

Denna befogenhet skulle föregripa de löpande samråden om förslaget till förordning om 
elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 
marknaden. Genom att fastställa standardformulär och standardförfaranden för elektronisk 
kommunikation ingriper man alltför mycket i teknisk standardisering även på det offentliga 
området.

Ändringsförslag 1156
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1157
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1158
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1159
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte nödvändigt.
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Ändringsförslag 1160
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa standardformulär och 
precisera standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

En övergripande ändring som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för att 
se till att Europaparlamentet deltar fullt ut i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

6. Kommissionen får precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.
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Or. en

Ändringsförslag 1162
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska efter antagande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1163
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet. 
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den kommunikation 
som avses i punkt 2, inbegripet det 
elektroniska formatet. Kommissionen ska 
därvid vidta lämpliga åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Genomförandeakterna ska efter 
antagande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2. Om kommissionen gör 
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gällande sina befogenheter i enlighet med 
artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 
ska den se till att mikroföretag, små och 
medelstora företag och 
konsumentgrupper representeras på 
lämpligt sätt och att 
Europeiska dataskyddsstyrelsen godtar 
användandet av industristandarderna i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Kontrollmekanismer. Som ett alternativ till en akt kan kommissionen kräva en 
industristandard. I så fall bör man konsultera Europeiska dataskyddsstyrelsen och se till att 
små och medelstora företag samt konsumenter representeras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättigheter i fråga om mottagare Informationsskyldighet vid rättelser och 
raderingar

Or. de

Motivering

Artikel 13 innehåller inga rättigheter i fråga om mottagare.

Ändringsförslag 1165
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Den registeransvarige ska underrätta 
varje mottagare till vilken uppgifterna har 

utgår
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lämnats ut om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17, om inte detta visar 
sig vara omöjligt eller inbegripa en 
oproportionell ansträngning.

Or. de

Motivering

Artikel 13 delas upp i två nya punkter.

Ändringsförslag 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken uppgifterna har 
lämnats ut om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17, om inte detta visar sig 
vara omöjligt eller inbegripa en 
oproportionell ansträngning.

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare med vilken han har ett 
avtalsförhållande och till vilken 
uppgifterna har lämnats ut om eventuella 
rättelser eller raderingar som utförts i 
enlighet med artiklarna 16 och 17, om inte 
detta visar sig vara omöjligt eller inbegripa 
en oproportionell ansträngning.

Or. en

Ändringsförslag 1167
Hélène Flautre

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken uppgifterna har 
lämnats ut om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17, om inte detta visar 

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken uppgifterna har 
överlämnats om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17. Den 
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sig vara omöjligt eller inbegripa en 
oproportionell ansträngning.

registeransvarige ska informera 
vederbörande om att tredje parter 
existerar.

Or. fr

Ändringsförslag 1168
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den som är direkt registeransvarig ska 
meddela samtliga mottagare till vilka 
personuppgifter har lämnats ut om 
eventuella rättelser, raderingar eller 
invändningar som gjorts i enlighet med 
artikel 16, 17 eller 19. Om det finns 
mottagare av personuppgifterna som den 
registeransvarige inte känner till och detta 
inte beror på uppsåt eller vårdslöshet från 
den direkt registeransvariges sida är 
denne befriad från denna skyldighet.

Or. de

Motivering

Den föreliggande lagstiftningen underlättar väsentligt för den registrerade, särskilt vid 
radering av uppgifter. Denna skyldighet skapar överensstämmelse med den direkt
registeransvariges omfattande informationsskyldighet gentemot mottagaren i enlighet med 
artikel 14.1.

Ändringsförslag 1169
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den som är indirekt registeransvarig ska 
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meddela samtliga mottagare till vilka 
denne lämnat ut personuppgifter om 
eventuella rättelser, raderingar eller 
invändningar som gjorts i enlighet med 
artikel 16, 17 eller 19, såvida mottagarna 
inte redan har informerats i enlighet med 
stycke 1.

Or. de

Motivering

Denna skyldighet skapar överensstämmelse med mottagarens begränsade 
dokumentationsskyldighet i enlighet med artikel 14.2. Den registrerade kan begära antingen 
att uppgifterna raderas fullständigt av den direkt registeransvarige eller att uppgifterna 
raderas delvis av den indirekt registeransvarige.

Ändringsförslag 1170
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det åligger de registeransvariga att visa 
att de fullgör ovannämnda skyldigheter.

Or. de

Ändringsförslag 1171
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Standardiserade informationsstrategier

1. Om minst en av de riskfaktorer som 
avses i artikel 5b.1–10 förekommer och 
om personuppgifter som rör en 
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registrerad person samlas in ska den 
registeransvarige tilldela den registrerade 
kännetecken innan följande information 
lämnas i enlighet med artikel 14:
a) Huruvida personuppgifter samlas in 
utöver vad som är strikt nödvändigt för 
varje specifikt ändamål med 
behandlingen.
b) Huruvida personuppgifter bevaras 
utöver vad som är strikt nödvändigt för 
varje specifikt ändamål med 
behandlingen.
c) Huruvida personuppgifter behandlas 
för andra ändamål än de för vilka 
uppgifterna samlades in.
d) Huruvida personuppgifter sprids till 
icke-offentliga tredje parter för andra 
ändamål än de för vilka uppgifterna 
samlades in.
e) Huruvida personuppgifter säljs.
f) Huruvida personuppgifter bevaras i 
krypterad form.
2. De kännetecken som avses i punkt 1 
ska presenteras i enlighet med bilaga X i 
anpassad tabellform, med text och 
symboler, i följande tre kolumner:
a) Den första kolumnen ska innehålla 
grafiska former som symboliserar de 
enskilda kännetecknen.
b) Den andra kolumnen ska innehålla 
grundläggande uppgifter om de enskilda
uppgifterna.
c) Den tredje kolumnen ska innehålla 
grafiska former som anger om ett visst 
kännetecken förekommer.
3. Den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska presenteras på ett 
tydligt och lättläst sätt och vara avfattad 
på ett språk som lätt förstås av 
konsumenterna i de medlemsstater till 
vilka den lämnas. Om kännetecknen 
anges elektroniskt ska den vara 
maskinläsbar.
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4. Ytterligare kännetecken ska inte 
uppges. Detaljerade förklaringar eller 
ytterligare kommentarer om de 
kännetecken som avses i punkt 1 får 
lämnas tillsammans med den information 
som ska lämnas i enlighet med artikel 14. 
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 för att ytterligare precisera de 
kännetecken som avses i punkt 1 och 
deras presentation som avses i enlighet 
med punkt 2 och i bilaga X.

Or. en

Motivering

De registrerade måste informeras om vilken uppgiftsbehandling som görs av den enhet som 
de samverkar med utan att överväldigas av den stora mängd information som de får. För att 
uppgiftsskyddspolicyn ska kunna förstås snabbare och jämföras bättre ska de 
registeransvariga när information lämnas till den registrerade visa korta ikonbaserade 
informationsstrategier innan informationsstrategierna fastställs i detalj.

Ändringsförslag 1172
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Standardiserade informationsstrategier

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige tilldela den registrerade 
kännetecken innan följande information 
lämnas i enlighet med artikel 14:
a) Huruvida personuppgifter samlas in 
utöver vad som är strikt nödvändigt för 
varje specifikt ändamål med 
behandlingen.
b) Huruvida personuppgifter bevaras 
utöver vad som är strikt nödvändigt för 
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varje specifikt ändamål med 
behandlingen.
c) Huruvida personuppgifter behandlas 
för andra ändamål än de för vilka 
uppgifterna samlades in.
d) Huruvida personuppgifter sprids till 
icke-offentliga tredje parter för andra 
ändamål än de för vilka uppgifterna 
samlades in.
e) Huruvida personuppgifter säljs.
f) Huruvida personuppgifter bevaras i 
krypterad form.
2. De kännetecken som avses i punkt 1 
ska presenteras i enlighet med bilaga X i 
anpassad tabellform, med text och 
symboler, i följande tre kolumner:
a) Den första kolumnen ska innehålla 
grafiska former som symboliserar de 
enskilda kännetecknen.
b) Den andra kolumnen ska innehålla 
grundläggande uppgifter om de enskilda 
uppgifterna.
c) Den tredje kolumnen ska innehålla 
grafiska former som anger om ett visst 
kännetecken förekommer.
3. Den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska presenteras på ett 
tydligt och lättläst sätt och vara avfattad 
på ett språk som lätt förstås av 
konsumenterna i de medlemsstater till 
vilka den lämnas. Om kännetecknen 
anges elektroniskt ska den vara 
maskinläsbar.
4. Ytterligare kännetecken ska inte 
uppges. Detaljerade förklaringar eller 
ytterligare kommentarer om de 
kännetecken som avses i punkt 1 får 
lämnas tillsammans med den information 
som ska lämnas i enlighet med artikel 14. 
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 för att ytterligare precisera de 
kännetecken som avses i punkt 1 och 
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deras presentation som avses i enlighet 
med punkt 2 och i bilaga X.

Or. en

Motivering

De registrerade måste informeras om vilken uppgiftsbehandling som görs av den enhet som 
de samverkar med utan att överväldigas av den stora mängd information som de får. För att 
uppgiftsskyddspolicyn ska kunna förstås snabbare och jämföras bättre ska de 
registeransvariga när information lämnas till den registrerade visa korta ikonbaserade 
informationsstrategier innan informationsstrategierna fastställs i detalj.

Ändringsförslag 1173
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade 
åtminstone lämna information om 
följande:

utgår

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande 
fall, för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.
b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig 
på artikel 6.1 f.
c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.
d) Förekomsten av rättigheten att av den 
registeransvarige begära tillgång till och 
rättelse eller radering av de 
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personuppgifter som rör den registrerade 
eller att invända mot behandlingen av 
sådana personuppgifter.
e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.
f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.
g) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller 
en internationell organisation och nivån 
på det skydd som detta tredjeland eller 
denna internationella organisation kan 
erbjuda med hänvisning till ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå.
h) Eventuell ytterligare information som 
är nödvändig för att tillförsäkra den 
registrerade en korrekt behandling med 
hänsyn tagen till de särskilda 
omständigheter under vilka 
personuppgifterna samlas in.

Or. en

Ändringsförslag 1174
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade
åtminstone lämna information om 
följande:

1. Om inga av de riskfaktorer som avses i 
artikel 5b.1–10 förekommer och om 
personuppgifter som rör en registrerad 
person samlas in, ska den registeransvarige 
till den registrerade på begäran lämna 
information om följande.

Om minst två av de riskfaktorer som avses 
i artikel 5b.1–10 förekommer och om 
personuppgifter som rör en registrerad 
person samlas in, ska den 
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registeransvarige till den registrerade 
åtminstone lämna information om 
följande.

Or. en

Motivering

Artikeln har ändrats i enlighet med principen om respekt för sammanhanget och riskprincipen 
i artiklarna 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 1175
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade
åtminstone lämna information om
följande:

1. Den direkt registeransvarige och i 
förekommande fall dennes företrädare 
ska åtminstone dokumentera följande:

Or. de

Motivering

Artiklarna 14 och 28 sammanförs och ansvariga för olika områden åläggs olika skyldigheter. 
Informations- och dokumentationsskyldigheter bör i stort sett vara identiska, så att man 
underlättar för den registeransvarige att fullgöra sina skyldigheter.

Ändringsförslag 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade 

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade 
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åtminstone lämna information om följande: åtminstone lämna information om följande. 
Följande punkter gäller inte småföretag 
vid utövandet av den egna verksamheten 
och för uppgifter som uteslutande är för 
internt bruk.

Or. en

Ändringsförslag 1177
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade
åtminstone lämna information om följande:

1. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in, ska den 
registeransvarige till den registrerade 
åtminstone lämna eller göra lättillgänglig
information om följande:

Or. en

Motivering

Kravet att ”lämna information” hindrar införandet av en praktisk tillämpning av öppenhet.

Ändringsförslag 1178
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om personuppgifter som rör en 
registrerad person samlas in från den 
registrerade, ska den registeransvarige, 
när personuppgifterna erhålls, till den 
registrerade lämna information om 
följande:
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a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande 
fall, för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet. 
b) Ändamålet med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet.
Ytterligare information ska lämnas på den 
registrerades begäran, vilket innefattar 
följande information: 
a) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras. 
b) Förekomsten av rätten att av den 
registeransvarige begära tillgång till och 
rättelse eller radering av de 
personuppgifter som rör den registrerade 
eller att invända mot behandlingen av 
sådana personuppgifter. 
c) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter. 
d) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna. 
e) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller 
en internationell organisation och nivån 
på det skydd som detta tredjeland eller 
denna internationella organisation 
erbjuder med hänvisning till ett 
kommissionsbeslut om adekvat 
skyddsnivå. 
f) All eventuell ytterligare information 
som är nödvändig för att tillförsäkra den 
registrerade en korrekt behandling, med 
hänsyn tagen till de särskilda 
omständigheter under vilka 
personuppgifterna samlas in. 

Or. en
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Motivering

Detta bör vara ett tvåstegsförfarande.

Ändringsförslag 1179
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet eller, om detta är 
väsentligt, identitet och kontaktuppgifter 
för företagsgruppen och dess 
uppgiftsskyddsombud.

Or. en

Ändringsförslag 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, 
Lara Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.

a) Kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.

Or. es

Ändringsförslag 1182
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt 
kontaktuppgifter för 
uppgiftsskyddsombudet.

Or. fr

Motivering

Meddelandet om identiteten för uppgiftsskyddsombudet bör ersättas av ett generiskt 
meddelande om uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter för att garantera dennes oberoende 
och föregripa formaliteterna vid uppdatering av informationen ifall uppgiftsskyddsombudet 
byts ut.

Ändringsförslag 1183
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 

b) De specifika ändamålen med den 
behandling för vilken personuppgifterna är 
avsedda samt information om säkerheten 
vid behandling av personuppgifter, 
inbegripet förutsättningarna och de 
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och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

Or. en

Motivering

Eftersom datasäkerhet är en väsentlig del av dataskydd ska denna information anses vara 
viktig för den registrerade.

Ändringsförslag 1184
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f, 6.1a och 6.1b.

Or. en

Ändringsförslag 1185
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 

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



PE506.146v01-00 166/167 AM\928600SV.doc

SV

behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig 
på artikel 6.1 f.

Or. en

Ändringsförslag 1186
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken varje kategori av personuppgifter är 
avsedda, inbegripet förutsättningarna och 
de allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges tyngst vägande
berättigade intresse när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.

Or. en

Motivering

I praktiken får de registrerade ofta allmänna svar och får alltså inte vederbörlig information, 
genom ändringen förtydligas ett vederbörligt svar ytterligare.

Ändringsförslag 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 

b) Det eller de specifika ändamålen med 
den behandling för vilken 
personuppgifterna är avsedda, inbegripet i 
förhållande till bestämmelserna i artikel 6 
och särskilt förutsättningarna och de 



AM\928600SV.doc 167/167 PE506.146v01-00

SV

och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1a och 6.1b.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig 
på artikel 6.1 f.

b) Det eller de ändamål för vilka 
uppgifterna är avsedda att behandlas.

Or. en

Motivering

Den registrerade bör inte tyngas av för mycket information.


