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Ändringsförslag 1189
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

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.

Or. en

Ändringsförslag 1190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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.

Or. es



PE506.147v02-00 4/158 AM\929498SV.doc

SV

Motivering

Se indica que hay que dar información sobre los fines del tratamiento, incluyendo las 
cláusulas y condiciones generales del contrato en su caso, o especificando el interés legítimo 
perseguido. Desde mí punto de vista, bastaría con una referencia clara a los fines del 
tratamiento para dar la información necesaria al sujeto, quien en caso de duda podrá pedir 
la información complementaria que estime pertinente. No sería pues necesario añadir 
además el clausulado del contrato, o las condiciones generales, o una explicitación 
complementaria del interés legítimo. Todos esos elementos pueden ser importantes en un 
momento posterior, si el sujeto decide solicitar más información o ejercitar acciones, pero a 
los efectos pretendidos por el Artículo 14 me parece que exceden de lo necesario y son 
redundantes, creando por ello una sobrecarga administrativa o de gestión innecesaria.

Ändringsförslag 1191
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1192
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

utgår

Or. en

Motivering

Det kommer inte alltid att vara möjligt för en registeransvarig att veta hur länge 
personuppgifterna kommer att lagras.
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Ändringsförslag 1193
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1194
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den beräknade period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. en

Motivering

Det är omöjligt att alltid fastställa exakt hur länge uppgifterna kommer att lagras.

Ändringsförslag 1195
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den beräknade period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. en
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Ändringsförslag 1196
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras, och 
om det inte går att bestämma detta, de 
kriterier som används för att fastställa 
denna period.

Or. en

Ändringsförslag 1197
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den period under vilken varje kategori 
av personuppgifter kommer att lagras.

Or. en

Ändringsförslag 1198
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den period under vilken 
personuppgifterna enligt uppgift kommer 
att lagras.

Or. de
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Motivering

Det kan av olika anledningar, t.ex. medverkan av tredje part, vara omöjligt att fastställa 
lagringstiden vid den tidpunkt då informationsskyldigheten föreligger. Det är meningslöst att 
kräva det omöjliga.

Ändringsförslag 1199
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) När så är möjligt, den period under 
vilken personuppgifterna kommer att 
lagras.

Or. es

Motivering

En del av den information som anges i leden a–h kan vara omöjlig att lämna, eller kan 
åtminstone inte lämnas i början. Så är fallet med lagringstider för uppgifter eller överföring 
av uppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation.

Ändringsförslag 1200
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

c) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras, och 
vid behov arkiveras.

Or. fr

Motivering

Den förvaring av dokumentation som krävs av den registeransvarige omfattar flera 
obligatoriska uppgifter (artikel 28). En av dessa är ”en allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering av de olika kategorierna av uppgifter” (artikel 28g). Information om de registrerade 
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är också en obligatorisk uppgift.

Ändringsförslag 1201
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Förekomsten av rättigheten 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.

d) Förekomsten av rättigheten att av den 
registeransvarige begära tillgång till och 
rättelse eller radering av de personuppgifter 
som rör den registrerade och att invända 
mot behandlingen av sådana 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1202
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Förekomsten av rättigheten 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.

d) Förekomsten av rättigheten att bli 
bortglömd eller 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 eller att erhålla 
uppgiftsportabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1203
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1204
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

e) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten.

Or. es

Motivering

Kontaktuppgifter är ofta en personuppgift som varken är nödvändig att behandla eller lämna 
ut. Det är tillräckligt att ange kontaktuppgifter för rättsliga ändamål.

Ändringsförslag 1205
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, särskilt i de fall som 
anges i artikel 20.
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Or. en

Motivering

Profilering anses som en känslig åtgärd och detta bör därför lyftas fram i detta sammanhang.

Ändringsförslag 1206
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) I tillämpliga fall, mottagarna eller de 
kategorier av mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna utanför den 
registeransvarige eller den grupp av 
företag som den registeransvarige tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 1207
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av varje kategori 
av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1208
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) Mottagarna av personuppgifterna,
inbegripet de registeransvariga till vilka 
personuppgifter lämnas ut för de 
berättigade intressen som dessa 
eftersträvar.

Or. en

Ändringsförslag 1209
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) Identitet och kontaktuppgifter för alla 
mottagare som behandlar de 
personuppgifter som de mottagit från den 
direkt registeransvarige, samt ändamålen 
med behandlingen, oavsett om 
uppgifterna kommer direkt från 
registreringsansvarig eller indirekt via 
någon annan. Detta gäller inte om 
mottagaren är okänd, om detta inte beror 
på uppsåt eller oaktsamhet från den 
registeransvariges sida.

Or. de

Motivering

På detta sätt stärks den registrerades rättigheter. Den direkt registeransvariga kan på så sätt 
tillhandahålla rikligt med information om mottagaren av personuppgifterna och uppfylla sina 
skyldigheter enligt artikel 13.1. För tydlighetens skull begränsas dessa uppgifter till identitet, 
kontaktuppgifter och en kort beskrivning av behandlingens ändamål.

Ändringsförslag 1210
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är för detaljerat.

Ändringsförslag 1211
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller en 
internationell organisation.

Or. en

Ändringsförslag 1212
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) I tillämpliga fall, överföring av 
personuppgifterna till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, eller en sådan
avsikt från den registeransvariges sida, 
och nivån på det skydd som detta 
tredjeland eller denna internationella
organisation kan erbjuda med hänvisning 
till ett beslut av kommissionen om adekvat 
skyddsnivå. Vid sådana överföringar som 
avses i artikel 44.1 h ska också 
dokumentation om tillämpliga 
skyddsåtgärder tillhandahållas.

Or. de

Motivering

Sammanfattning av artikel 14.1 g och artikel 28.2 f.

Ändringsförslag 1213
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) I tillämpliga fall, information om 
huruvida uppgifter har lämnats till 
brottsbekämpande myndigheter under den 
senaste tolvmånadersperioden, oavsett 
medlemsstaternas lagstiftning om 
brottsbekämpning.

Or. en

Motivering

Viktig information för registrerade som leder till större insyn i brottsbekämpningsåtgärder 
som inkräktar på privatlivet.
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Ändringsförslag 1214
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1215
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1216
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

nödvändig för att tillförsäkra den 
registrerade en korrekt behandling med 
hänsyn tagen till de särskilda 
omständigheter under vilka 
personuppgifterna samlas in. Framför allt 
ska sådan information innehålla 
förekomsten av vissa typer av 
uppgiftsbehandling för vilka 
konsekvensanalyser av personuppgifter 
har visat att det kan finnas en hög risk, de 
åtgärder som vidtagits till följd av 
konsekvensanalyserna, förekomsten av 
profileringsåtgärder, den rättsliga 
grunden för dessa åtgärder och deras 
konsekvenser för den registrerade i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 1217
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) Eventuell ytterligare information som är 
nödvändig, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna ska behandlas, för att 
behandlingen ska bli rättvis för den 
registrerade.

Or. en

Motivering

Detta är en bättre formulering.

Ändringsförslag 1218
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Information som tillhandahålls i 
enlighet med artikel 13.1.

Or. de

Ändringsförslag 1219
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Med rättigheter och rutiner blir det 
möjligt att motsätta sig eller undvika 
behandling av personuppgifter, och i 
synnerhet genom förekomsten eller 
frånvaron av ett opt-out-register och dess 
egenskaper.

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag framhålls möjligheten att utnyttja opt-out-register och kräva 
information om vad personuppgifterna används till.

Ändringsförslag 1220
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna samlas in från 
den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om huruvida 
tillhandahållandet av personuppgifter är 

utgår
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obligatoriskt eller frivilligt, samt om de 
möjliga följderna om sådana uppgifter 
inte lämnas.

Or. en

Motivering

Detta är för normativt.

Ändringsförslag 1221
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna samlas in från 
den registrerade ska den registeransvarige, 
utöver den information som anges i punkt 
1, till den registrerade också lämna
information om huruvida 
tillhandahållandet av personuppgifter är 
obligatoriskt eller frivilligt, samt om de 
möjliga följderna om sådana uppgifter 
inte lämnas.

2. Den indirekt registeransvarige och, i 
förekommande fall, dennes företrädare 
ska åtminstone dokumentera följande:

a) Den information som anges i artikel 
14.1 a, b, c, d, e, g och h.
b) Identitet och kontaktuppgifter för alla 
mottagare som behandlar de 
personuppgifter som de har mottagit från 
den indirekt registeransvarige, samt 
ändamålen med behandlingen.
c) Identitet och kontaktuppgifter för den 
direkt registeransvarige och, i 
förekommande fall, för dennes 
företrädare.
d) Kommunikation i enlighet med 
artikel 13.2.

Or. de
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Motivering

Jfr motiveringen till artikel 14.1 Den begränsade upplysningsskyldigheten för mottagaren är 
avsedd att garantera personuppgifternas spårbarhet, i den händelse vissa mottagare inte 
uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 14.4. Om den berörda personen först kontaktar en 
indirekt registeransvarig måste denne kunna uppge källan till uppgifterna.

Ändringsförslag 1222
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna samlas in från 
den registrerade ska den registeransvarige, 
utöver den information som anges i punkt 
1, till den registrerade också lämna 
information om huruvida tillhandahållandet 
av personuppgifter är obligatoriskt eller 
frivilligt, samt om de möjliga följderna om 
sådana uppgifter inte lämnas.

2. Om personuppgifterna samlas in från 
den registrerade ska den registeransvarige, 
utöver den information som anges i 
punkt 1, till den registrerade också lämna 
information om huruvida tillhandahållandet 
av personuppgifter är obligatoriskt.

Or. en

Ändringsförslag 1223
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid beslut om ytterligare information 
som är nödvändig för att behandlingen 
enligt punkt 1 d ska bli rättvis måste de 
registeransvariga ta hänsyn till all 
relevant vägledning enligt artikel 38. 

Or. en
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Motivering

Vägledning från näringslivet, nationella tillsynsmyndigheter eller 
Europeiska dataskyddsstyrelsen kan hjälpa registeransvariga att tillhandahålla skräddarsydd 
information till registrerade som kan behandlas i olika sektorer.

Ändringsförslag 1224
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta är för normativt.

Ändringsförslag 1225
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung, med 
undantag för om uppgifterna har sitt 
ursprung i en offentligt tillgänglig källa 
eller om överföringen tillhandahålls 



PE506.147v02-00 20/158 AM\929498SV.doc

SV

genom lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1226
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung, med 
undantag för om uppgifterna har sitt 
ursprung i en offentligt tillgänglig källa 
eller om överföringen tillhandahålls 
genom lagstiftning eller om behandlingen 
används för ändamål som avser den 
berörda personens yrkesverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1227
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna samlas in från 
den registrerade

a) ska den direkt registeransvarige vid 
tidpunkten för insamlingen eller 
omedelbart därefter, utöver den 
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information som avses i punkt 1, också 
lämna information om huruvida 
tillhandahållandet av personuppgifter är 
obligatoriskt eller frivilligt, samt om de 
möjliga följderna om sådana uppgifter 
inte skulle lämnas,
b) ska den direkt registeransvarige efter 
den första kommunikationen enligt 
punkt 3a lämna information en gång per 
år i enlighet med punkt 1, i den mån det 
skett någon förändring efter att 
information lämnades senast.

Or. de

Motivering

Förfarande för datainsamling som inte hämtas från den registrerade regleras i punkt 4. 
Eftersom det förfarande för datainsamling som inte hämtas från den registrerade som 
beskrivs i artikel 14.4 inte omfattar underrättandet av den registrerade tjänar denna årliga 
information åtminstone till att den registrerade underrättas om nya mottagare och 
behandlingsändamål.

Ändringsförslag 1228
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var 
personuppgifterna har sitt ursprung, med 
undantag för om uppgifterna har sitt 
ursprung i en offentligt tillgänglig källa 
eller om överföringen tillhandahålls 
genom lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 1229
Timothy Kirkhope

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om de personuppgifter som samlas in 
kan skada eller helt saknar samband med
den registrerade ska den registeransvarige, 
utöver den information som anges i 
punkt 1, till den registrerade också lämna 
information om var personuppgifterna har 
sitt ursprung. 

Or. en

Ändringsförslag 1230
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var varje 
kategori av personuppgifter har sitt 
ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 1231
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade ska den 
registeransvarige, utöver den information 
som anges i punkt 1, till den registrerade 
också lämna information om var varje 
kategori av personuppgifter har sitt 
ursprung, med undantag för om 
uppgifterna har sitt ursprung i en 
offentligt tillgänglig källa eller om 
överföringen tillhandahålls genom 
lagstiftning eller om behandlingen 
används för ändamål som avser den 
berörda personens yrkesverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1232
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska lämna den 
information som anges i punkterna 1, 2 
och 3

utgår

a) vid den tidpunkt när personuppgifterna 
erhålls från den registrerade, eller, or
b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till 
de särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att 
lämna ut uppgifterna till en annan 
mottagare, och senast när uppgifterna 
lämnas ut för första gången.

Or. en
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Motivering

Detta är för normativt.

Ändringsförslag 1233
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska lämna den 
information som anges i punkterna 1, 2 
och 3:

4. Om personuppgifterna inte inhämtas 
från den registrerade ska den indirekt 
registeransvarige åtminstone informera 
den direkt registeransvarige, med 
angivande av sin identitet och 
kontaktuppgifter, om för vilket ändamål 
personuppgifterna behandlas. Detta ska 
ske vid tidpunkten för registreringen av 
uppgifterna eller inom en rimlig period 
därefter, med hänsyn tagen till de särskilda 
omständigheter under vilka uppgifterna 
samlas in eller på annat sätt behandlas. Vid 
sidan av denna bestämmelse ska 
artikel 20.4 tillämpas.

a) vid den tidpunkt då personuppgifterna 
erhålls från den registrerade, eller
b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till 
de särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att 
lämna ut uppgifterna till en annan 
mottagare, och senast när uppgifterna 
lämnas ut för första gången.

Or. de

Motivering

Tvärtemot kommissionens förslag ska den registrerade inte få underrättelser från en indirekt 
registeransvarig vid varje datainsamling, eftersom detta skulle orsaka oöverskådlighet och 



AM\929498SV.doc 25/158 PE506.147v02-00

SV

förvirring. Den skyldighet som gäller lokalt motsvarar dokumentationsskyldigheten i punkt 1f.

Ändringsförslag 1234
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska lämna den 
information som anges i punkterna 1, 2 och 
3

4. Den registeransvarige ska lämna den 
information som anges i punkterna 1, 2 och 
3 i materiell form

Or. en

Ändringsförslag 1235
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid den tidpunkt när personuppgifterna 
erhålls från den registrerade, eller

a) Generellt vid den tidpunkt när 
personuppgifterna erhålls från den 
registrerade eller så snart som möjligt om 
detta inte är genomförbart, kräver en 
oproportionellt stor arbetsinsats eller
minskar den registrerades skydd, eller

Or. es

Motivering

Det krävs ett minimum av flexibilitet i vissa situationer. Detta är dessutom lätt att kontrollera 
för tillsynsmyndigheterna. Garantierna för den registrerade ökas om uppgifterna skickas 
omedelbart efter insamlingen, antingen skriftligt eller elektroniskt, så att den registrerade 
informeras om situationen.

Ändringsförslag 1236
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) efter en begäran från en registrerad 
eller en organisation eller 
sammanslutning som avses i artikel 73.2,

Or. en

Motivering

En registrerad bör få sådan information i materiell form (t.ex. som en pdf-fil) och bör när 
som helst kunna begära ut sådan information. Icke-statliga organisationer behöver sådan 
information för att hävda registrerades rättigheter.

Ändringsförslag 1237
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast när uppgifterna lämnas ut för 
första gången.

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att 
överföra uppgifterna till en annan 
registeransvarig och senast vid tidpunkten 
för överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 1238
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál,
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast när uppgifterna lämnas ut för första 
gången.

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast när uppgifterna lämnas ut för första 
gången, eller, om uppgifterna ska 
användas för kontakter med den berörda 
personen, senast vid tidpunkten för den 
första kontakten med denna person.

Or. en

Ändringsförslag 1239
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast när uppgifterna lämnas ut för första 
gången.

b) om personuppgifterna inte samlas in 
från den registrerade, vid tidpunkten för 
registreringen eller inom en rimlig period 
efter insamlingen, med hänsyn tagen till de 
särskilda omständigheter under vilka 
uppgifterna samlas in eller på annat sätt 
behandlas, eller, om det planeras att lämna 
ut uppgifterna till en annan mottagare, och 
senast när uppgifterna lämnas ut för första 
gången, eller, om uppgifterna ska 
användas för kontakter med den berörda 
personen, senast vid tidpunkten för den 
första kontakten med denna person.

Or. en
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Ändringsförslag 1240
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Inom en rimlig period efter att den 
registrerade har fyllt 18 år.

Or. fr

Motivering

Det skulle vara lämpligt att informera en person som uppnått 18 års ålder om vilka 
rättigheter vederbörande har i fråga om de personuppgifter som samlats in av olika 
organisationer fram till dess att han eller hon fyller 18 år.

Ändringsförslag 1241
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 14 ska inte tillämpas i följande 
fall: 
a) Den registrerade förfogar redan över 
informationen.
b) Tillhandahållandet av sådana uppgifter 
visar sig omöjligt eller skulle medföra 
oproportionella ansträngningar.
c) Erhållandet eller utlämnandet bygger 
på unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning. 
d) Uppgifterna kommer från offentligt 
tillgängliga källor.
e) Uppgifterna måste omfattas av 
sekretess i enlighet med en 
lagbestämmelse eller på grund av att en 
tredjeparts berättigade intresse väger 
tyngre.
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Or. en

Motivering

När personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade skulle det vara oproportionellt 
att tillämpa de fullständiga informationskraven.

Ändringsförslag 1242
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i 
följande fall:

utgår

a) Den registrerade har redan den 
information som anges i punkterna 1, 2 
och 3.
b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.
c) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och registreringen eller 
utlämnandet fastställs uttryckligen i 
lagen.
d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en 
negativ inverkan på andras fri- och 
rättigheter, såsom fastställs i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning i enlighet med artikel 21.

Or. en

Motivering

Detta är för normativt.
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Ändringsförslag 1243
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i 
följande fall:

5. Punkterna 1–2 gäller inte för fysiska 
personer som behandlar personuppgifter 
utan vinstintresse.

a) Den registrerade har redan den 
information som anges i punkterna 1, 2 
och 3.
b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle innebära en oproportionell 
ansträngning. 
c) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och registreringen eller 
utlämnandet fastställs uttryckligen i 
lagen. 
d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en 
negativ inverkan på andras fri- och 
rättigheter, såsom fastställs i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning i enlighet med artikel 21.

Or. de

Motivering

Före detta artikel 28.4 a.
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Ändringsförslag 1244
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har redan den 
information som anges i punkterna 1, 2 och 
3.

a) Den registrerade har redan eller kan 
rimligen förväntas känna till den 
information som anges i punkterna 1, 2 och 
3

Or. en

Ändringsförslag 1245
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1246
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.

b) Uppgifterna som är avsedda endast för 
ändamålen i artikel 83 samlas inte in från 
den registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
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ansträngning.

Or. en

Motivering

Utan närmare precisering skulle denna artikel ha skapat ett allvarligt kryphål som hade gjort 
det möjligt för registeransvariga att behandla alla uppgifter.

Ändringsförslag 1247
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning och den registeransvarige 
har offentliggjort informationen så att 
vem som helst kan hämta den.

Or. en

Ändringsförslag 1248
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade eller behandlingen av 
uppgifterna inte gör det möjligt att 
kontrollera identiteten och
tillhandahållandet av sådan information 
visar sig vara omöjligt eller skulle 
inbegripa en oproportionell ansträngning, 
och innebära en alltför stor administrativ 
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börda, särskilt när behandlingen utförs av 
ett litet eller medelstort företag.

Or. en

Motivering

Texten har hämtats från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 1249
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle inbegripa en oproportionell 
ansträngning.

b) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information visar sig vara omöjligt, 
till exempel på grund av att uppgifterna är 
pseudonymiserade eller skulle inbegripa 
en oproportionell ansträngning.

Or. de

Motivering

På så sätt motiveras registerföraren till pseudonymisering.

Ändringsförslag 1250
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och registreringen eller 
utlämnandet fastställs uttryckligen i lagen. 

c) Registreringen eller utlämnandet 
fastställs uttryckligen i lagen. 

Or. en
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Motivering

Detta bör även gälla när uppgifterna samlas in från den registrerade själv.

Ändringsförslag 1251
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och registreringen eller 
utlämnandet fastställs uttryckligen i lagen. 

c) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och erhållandet eller 
utlämnandet fastställs uttryckligen i den 
lag som den registeransvarig omfattas av, 
som tillhandahåller lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen, med tanke på de risker som 
behandlingen av uppgifterna utgör och 
personuppgifternas karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 1252
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en 
negativ inverkan på andras fri- och 
rättigheter, såsom fastställs i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning i enlighet med artikel 21.

d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en 
negativ inverkan på andras fri- och 
rättigheter.

Or. en
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Motivering

Om informationen inte kan tillhandahållas till den registrerade bör den åtminstone finnas 
tillgänglig för vederbörande.

Ändringsförslag 1253
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en 
negativ inverkan på andras fri- och 
rättigheter, såsom fastställs i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning i enlighet med artikel 21.

d) Tillhandahållandet av sådan information 
kommer att ha en negativ inverkan på 
andras fri- och rättigheter, såsom fastställs i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Detta bör även gälla när uppgifterna samlas in från den registrerade själv.

Ändringsförslag 1254
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en
negativ inverkan på andras fri- och 
rättigheter, såsom fastställs i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning i enlighet med artikel 21.

d) Uppgifterna samlas inte in från den 
registrerade och tillhandahållandet av 
sådan information kommer att ha en 
negativ inverkan på andra fysiska 
personers fri- och rättigheter, såsom 
fastställs i unionslagstiftningen eller 
medlemsstatens lagstiftning i enlighet med 
artikel 21.
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Or. en

Ändringsförslag 1255
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna behandlas av, anförtros 
eller blir kända för en person som 
omfattas av advokatsekretess, yrkesmässig 
tystnadsplikt som regleras av 
medlemsstaten, en lagstadgad 
sekretesskyldighet i sin yrkesutövning 
eller någon liknande skyldighet att inte 
avslöja sådana uppgifter.

Or. en

Motivering

Olika regler bör gälla för personer som omfattas av advokatsekretess, yrkesmässig 
tystnadsplikt som regleras av staten, lagstadgad sekretesskyldighet i sin yrkesutövning eller 
någon liknande skyldighet att inte avslöja sådana uppgifter.

Ändringsförslag 1256
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna behandlas för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål i 
enlighet med de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 83 och 
tillhandahållandet av sådan information 
visar sig vara omöjligt eller skulle 
innebära en oproportionell ansträngning.

Or. en
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Motivering

Registrerades rätt till information kan utgöra ett problem för forskning i situationer där 
underrättandet av deltagarna skulle skapa en oproportionell börda som skull kunna förhindra 
genomförandet av sådan forskning. Förordningen innehåller en bestämmelse om 
”oproportionell ansträngning” när uppgifter inte samlas in från den registrerade. I 
forskningsstudier där uppgifter samlas in från den registrerade är det emellertid kanske 
omöjligt för forskare att tillhandahålla information till registrerade eller så skulle det 
innebära en alltför stor börda för dem.

Ändringsförslag 1257
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna behandlas för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål i enlighet med de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 83 och tillhandahållandet av sådan 
information visar sig vara omöjligt eller 
skulle innebära en oproportionell 
ansträngning.

Or. en

Ändringsförslag 1258
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den information, eller delar av den 
information, som avses i artikel 14.1–14.3 
kan kraftigt försvåra säkerställandet av 
nät- och informationssäkerhet. Så fort 
informationen inte längre kraftigt kan 
försvåra säkerställandet av nät- och 
informationssäkerheten ska den 
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registrerade utan dröjsmål informeras om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 1259
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) De uppgifter som samlas in av en 
fysisk person som är bunden av 
yrkesmässig eller annan jämförlig 
tystnadsplikt under sin yrkesutövning.

Or. en

Motivering

I skäl 127 i kommissionens förslag anges redan behovet av bestämmelser på 
medlemsstatsnivå för att skydda vissa yrkesgruppers yrkesmässiga eller annan jämförlig 
tystnadsplikt. Detta kan exempelvis vara fallet för advokater och notarii publici.

Ändringsförslag 1260
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna behandlas av, anförtros 
eller blir kända för en person som 
omfattas av advokatsekretess, yrkesmässig 
tystnadsplikt som regleras av 
medlemsstaten, en lagstadgad 
sekretesskyldighet i sin yrkesutövning 
eller någon liknande skyldighet att inte 
avslöja sådana uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 1261
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna består av information där 
det går att hävda advokatsekretess eller 
jämförliga bestämmelser om yrkesmässig 
tystnadsplikt enligt nationell rätt eller 
regler som fastställts av nationella 
behöriga organ.

Or. en

Motivering

Advokatsekretess och tystnadsplikt i fråga om det som sägs i förtroende mellan advokat och 
klient är väletablerade rättsprinciper som rättsskipningen vilar på.

Ändringsförslag 1262
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna kommer från offentligt 
tillgängliga källor.

Or. en

Ändringsförslag 1263
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Eftersom uppgifter får samlas in för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål i enlighet med 
artikel 83 blir den upplysningsskyldighet 
som föreskrivs i styckena 1–4 omöjlig 
eller förutsätter oproportionerliga insatser 
i förhållande till vad forskningen kräver, 
särskilt i fråga om mängden behandlade 
uppgifter och det eftersträvade 
allmänintresset.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att undvika att försvåra insamling av personuppgifter för 
forskningsändamål då den är nödvändig och proportionerlig.

Ändringsförslag 1264
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Uppgifterna består av information i 
samband med vilket det i enlighet med 
nationell rätt eller regler som fastställts av 
behöriga myndigheter går att åberopa 
yrkesmässig tystnadsplikt, såsom 
advokatsekretess.

Or. en

Motivering

Advokatsekretess och tystnadsplikt i fråga om det som sägs i förtroende mellan advokat och 
klient är väletablerade rättsprinciper. I rättspraxis har advokaters tystnadsplikt erkänts som 
en grundläggande rättighet för dess roll att garantera tillgång till rättslig prövning och 
upprätthålla rättsstatens principer.



AM\929498SV.doc 41/158 PE506.147v02-00

SV

Ändringsförslag 1265
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Rätten till mediefrihet kräver 
källskydd.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tar upp frågan om källskydd, som krävs i ett samhälle med mediefrihet.

Ändringsförslag 1266
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Uppgifterna måste sekretessbeläggas i 
enlighet med en rättsregel eller på grund 
av sin art, i synnerhet på grund av 
tvingande hänsyn till en tredje parts 
berättigade intressen.

Or. de

Ändringsförslag 1267
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifterna behandlas för 
hälsomässiga, historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 81, 
eller i förekommande fall artikel 83, och 
tillhandahållandet av sådan information 
visar sig vara omöjligt eller skulle 
innebära en oproportionell ansträngning.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 1268
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Uppgifterna behandlas av, anförtros 
åt eller kungörs för en yrkesutövare som 
omfattas av en statligt reglerad eller 
lagstadgad tystnadsplikt.

Or. de

Ändringsförslag 1269
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Punkt 5 c och 5 d ska inte tillämpas 
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när avsaknaden av information hindrar 
den registrerade från att utöva sin rätt till 
åtkomst, invändning, rättelse eller 
radering.

Or. en

Ändringsförslag 1270
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I det fall som avses i punkt 5 b ska den 
registeransvarige vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är för normativt.

Ändringsförslag 1271
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I det fall som avses i punkt 5 b ska den 
registeransvarige vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda den registrerades 
berättigade intressen.

6. Punkt 3 gäller inte om

a) det visar sig vara omöjligt eller 
inbegripa en oproportionell ansträngning 
att lämna denna information,
b) den registrerade redan har den 
information som anges i punkt 1.



PE506.147v02-00 44/158 AM\929498SV.doc

SV

Or. de

Ändringsförslag 1272
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I det fall som avses i punkt 5 b ska den 
registeransvarige vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda den registrerades berättigade 
intressen.

6. I det fall som avses i punkt 5 b ska den 
registeransvarige i sin verksamhet vidta de 
nödvändiga åtgärder och skyddsåtgärder 
som krävs för att skydda den registrerades 
berättigade intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 1273
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. es

Motivering

De delegerade akter som anges i punkt 7 överskrider de allmänna begränsningarna för 
tillämpningen av detta förfarande, eftersom de rör frågor som bör behandlas i 
förordningstexten.

Ändringsförslag 1275
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 

utgår
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möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1276
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1277
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1278
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1279
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1280
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 

utgår
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lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Onödigt.

Ändringsförslag 1281
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

7. Punkt 4 gäller inte om

a) registreringen eller utlämnandet 
uttryckligen fastställs i lag,
b) tillhandahållandet av sådan 
information kommer att ha en negativ 
inverkan på andras fri- och rättigheter, 
såsom fastställs i unionslagstiftningen 
eller medlemsstatens lagstiftning i 
enlighet med artikel 21,
c) det visar sig vara omöjligt eller 
inbegriper en oproportionell ansträngning 
att lämna denna information.

Or. de
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Motivering

Kommissionens fullmakt fastställs i punkt 8a.

Ändringsförslag 1282
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och små 
och medelstora företag.

7. Kommissionen ska, efter att ha 
inhämtat ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 86 i syfte att närmare precisera 
kriterierna för de kategorier av mottagare 
som anges i punkt 1 f, de krav på 
meddelandet om möjlig tillgång som anges 
i punkt 1 g, kriterierna för den ytterligare 
nödvändiga information som anges i 
punkt 1 h för särskilda sektorer och 
situationer samt villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1283
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet 
av den information som anges i 
punkterna 1–3, med hänsyn till de 

utgår
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särskilda kännetecknen för och behoven 
inom särskilda sektorer och situationer 
vid behandlingen av personuppgifter när 
så krävs. Genomförandeakterna ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1284
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet 
av den information som anges i 
punkterna 1–3, med hänsyn till de 
särskilda kännetecknen för och behoven 
inom särskilda sektorer och situationer 
vid behandlingen av personuppgifter när 
så krävs. Genomförandeakterna ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1285
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet 
av den information som anges i 
punkterna 1–3, med hänsyn till de 
särskilda kännetecknen för och behoven 
inom särskilda sektorer och situationer 

utgår
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vid behandlingen av personuppgifter när 
så krävs. Genomförandeakterna ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

Or. en

Motivering

Onödigt.

Ändringsförslag 1286
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa standardformulär för 
tillhandahållandet av den information som 
anges i punkterna 1–3, med hänsyn till de 
särskilda kännetecknen för och behoven 
inom särskilda sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter när så 
krävs.

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för 
att garantera att Europaparlamentet deltar fullt ut i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 1287
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet 
av den information som anges i 
punkterna 1–3, med hänsyn till de 
särskilda kännetecknen för och behoven 
inom särskilda sektorer och situationer 
vid behandlingen av personuppgifter när 
så krävs. Genomförandeakterna ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

8. I sådana fall som avses i punkterna 6a 
och 7c ska den registeransvarige vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen.

Or. de

Motivering

Före detta punkt 8 blir punkt 8b.

Ändringsförslag 1288
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

8. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs samt med 
avseende på de relevanta intressenternas 
behov. Genomförandeakterna ska, efter det 
att ett yttrande begärts från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 1289
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna för 
de krav på meddelandet om möjlig 
tillgång som anges i punkt 1 g, kriterierna 
för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 6a och punkt 7c. Kommissionen ska 
därvid vidta lämpliga åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. de

Ändringsförslag 1290
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet 
av den information som anges i 
punkterna 3 och 4, med hänsyn till de 
särskilda kännetecknen för och behoven 
inom särskilda sektorer och situationer 
vid behandlingen av personuppgifter när 
så krävs. Genomförandeakterna ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. de
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Ändringsförslag 1291
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige på begäran få bekräftelse 
på huruvida personuppgifter som rör den 
registrerade håller på att behandlas. Om 
sådana personuppgifter håller på att 
behandlas ska den registeransvarige 
tillhandahålla följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1292
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Med undantag för uppgifter 
som används för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål
ska den registeransvarige tillhandahålla 
följande information när personuppgifter 
behandlas:

Or. en
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Ändringsförslag 1293
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om den registeransvarige 
behandlar ett stort antal akter som berör 
den registrerade får den registrerade
begära att den registeransvarige på 
lämpligt sätt före överlämnandet av 
informationen anger det konkreta syftet 
eller syftena med behandlingen. Om 
sådana personuppgifter håller på att 
behandlas ska den registeransvarige 
tillhandahålla följande information:

Or. es

Motivering

Lo primero que hay que decir en relación con este derecho es que dependiendo de las 
dimensiones del controlador o del responsable y de la cantidad de ficheros que este maneje, 
su ejercicio debe matizarse en alguna medida. En efecto, solicitar de determinados 
controladores o responsables información general sobre todos los datos que se están 
tratando (v. gr. por ejemplo de la Administración de un Estado), puede dar lugar a la 
imposición de una carga excesivamente onerosa, máxime cuando el interés del sujeto 
normalmente se circunscribirá a una o unas determinadas áreas.De acuerdo con lo anterior, 
estimo que en interés de todos los actores concernidos, es importante matizar el ejercicio de 
este derecho, en el sentido de que el responsable podrá válidamente solicitar del interesado 
que determine a qué ficheros o a qué concretas áreas se refiere su petición.
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Ändringsförslag 1294
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
som är registeransvarig när som helst på 
begäran få bekräftelse på huruvida 
personuppgifter som rör den registrerade 
håller på att behandlas. Bekräftelsen ska 
åtminstone innehålla följande:

Or. de

Motivering

De olika dokumentations- och informationsskyldigheterna påverkar inte på något sätt den 
registrerades rätt att i enlighet med denna bestämmelse begära information från den som är 
registreringsansvarig.

Ändringsförslag 1295
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
med användning av klart och tydligt språk
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas, och beträffande förekomsten 
av profilering och profileringsbaserade 
åtgärder som avser den registrerade ska 
den registeransvarige tillhandahålla 
följande information:

Or. en
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Motivering

För att se till att profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa 
aktiviteter definieras och regleras. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3b, 14.1 g, ga, gb 
och 20.

Ändringsförslag 1296
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Endast den registrerade ska ha rätt att av 
den registeransvarige på begäran få 
bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas, såvida denna begäran inte är 
uppenbart orimlig enligt artikel 12.4. Om 
sådana personuppgifter håller på att 
behandlas ska den registeransvarige – så 
länge som den registrerade inte har 
mottagit informationen – tillhandahålla 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1297
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på 
begäran få bekräftelse på huruvida 
personuppgifter som rör den registrerade 
håller på att behandlas. Om sådana 
personuppgifter håller på att behandlas 
ska den registeransvarige tillhandahålla 

1. Om inte annat följer av artikel 12.4 ska
den registrerade ha rätt att få följande 
information från den registeransvarige:
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följande information:

Or. en

Motivering

Rätten till tillgång bör anges här, med förbehåll för artikel 12.4 där villkoren för utövandet 
av denna rätt fastställs.

Ändringsförslag 1298
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rätt att få information ska inte 
medges om uppgifterna samlades in av en 
fysisk person som är bunden av 
yrkesmässig eller annan jämförlig 
tystnadsplikt under sin yrkesutövning.

Or. en

Motivering

I skäl 127 i kommissionens förslag anges redan behovet av bestämmelser på 
medlemsstatsnivå för att skydda vissa yrkesgruppers yrkesmässiga eller annan jämförlig 
tystnadsplikt. Detta kan exempelvis vara fallet för advokater och notarii publici. Det är bara 
logiskt att rätten till information inte heller kan medges i dessa specifika fall, så att man inte 
förstör det nödvändiga skyddet för yrkesmässig eller annan jämförlig tystnadsplikt.

Ändringsförslag 1299
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en registeransvarig inte kan 
tillmötesgå en begäran utan att lämna ut 
information som rör en annan person 
som kan identifieras utifrån den 
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informationen, är denne inte skyldig att 
tillmötesgå begäran såvida inte
a) den andra personen har samtyckt till 
att informationen lämnas ut till den 
person som lämnat in begäran, eller
b) det under alla omständigheter är 
rimligt att tillmötesgå begäran utan den 
andra personens medgivande.

Or. en

Motivering

Personuppgifter kan röra den registrerade men de kan även innehålla personuppgifter om 
den person som har registrerat uppgifterna.

Ändringsförslag 1300
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I punkt 1 inkluderar hänvisningen till 
information som rör en annan person en 
hänvisning till information som 
identifierar den personen som källan till 
den information som begäran avser, och 
den punkten ska inte tolkas som att en 
registeransvarig kan avstå från att 
meddela så mycket av den information 
som avses i begäran som går att meddela 
utan att avslöja identiteten på den andra 
berörda personen, antingen genom att 
utelämna namn eller andra 
identitetsmarkörer eller på något annat 
sätt.
För att, när det gäller den här punkten, 
avgöra huruvida det under alla 
omständigheter är rimligt att tillmötesgå 
begäran utan den andra berörda 
personens samtycke, ska särskilt följande 
beaktas:
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a) Varje form av sekretesskyldighet 
gentemot den andra personen.
b) Alla åtgärder som den 
registeransvarige har vidtagit för att 
inhämta den andra personens samtycke.
c) Huruvida den andra personen är 
förmögen att ge sitt samtycke.
d) Varje tillfälle då den andra personen 
uttryckligen har nekat att ge sitt samtycke.

Or. en

Motivering

Personuppgifter kan röra den registrerade men de kan även innehålla personuppgifter om 
den person som har registrerat uppgifterna.

Ändringsförslag 1301
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ändamålen med behandlingen. a) Ändamålen med behandlingen för varje 
kategori av personuppgifter och den 
rättsliga grunden för 
uppgiftsbehandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 1302
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De kategorier av personuppgifter som 
behandlingen gäller.

b) Varje kategori av personuppgifter som 
behandlingen gäller.
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Or. en

Ändringsförslag 1303
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1304
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) De mottagare till vilka 
personuppgifterna ska lämnas ut eller har 
lämnats ut, inklusive mottagare i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 1305
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De mottagare eller kategorier av 
mottagare till vilka personuppgifterna ska 

c) Om de är kända, enskilda mottagare, 
annars de kategorier av mottagare till vilka 
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lämnas ut eller har lämnats ut, särskilt 
mottagare i tredjeländer.

personuppgifterna ska lämnas ut eller har 
lämnats ut.

Or. en

Ändringsförslag 1306
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) De mottagare till vilka 
personuppgifterna ska lämnas eller har 
lämnats ut i enlighet med artikel 14.1 f, 
om den direkt registeransvarige 
tillhandahåller bekräftelsen. Om 
bekräftelsen tillhandahålls av en indirekt 
registeransvarig omfattas mottagare i 
enlighet med artikel 14.2b.

Or. de

Ändringsförslag 1307
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

utgår

Or. en

Motivering

Det kommer inte alltid att vara möjligt för en registeransvarig att veta hur länge 
personuppgifterna kommer att lagras.
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Ändringsförslag 1308
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

d) Den beräknade period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. en

Motivering

Det är omöjligt att alltid fastställa exakt hur länge uppgifterna kommer att lagras.

Ändringsförslag 1309
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

d) Den beräknade period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

Or. en

Ändringsförslag 1310
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

d) Den period under vilken varje kategori 
av personuppgifter kommer att lagras.

Or. en
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Ändringsförslag 1311
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den period under vilken 
personuppgifterna kommer att lagras.

d) Om den är känd, den period under 
vilken personuppgifterna kommer att 
lagras.

Or. en

Ändringsförslag 1312
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten, samt 
tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

f) Rätten att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten.

Or. de

Motivering

Den registrerade borde enligt artikel 73.1 kunna vända sig till vilken tillsynsmyndighet som 
helst. Ytterligare information om kontaktuppgifter till de behöriga tillsynsmyndigheterna 
borde därför strykas.

Ändringsförslag 1313
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
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av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

av sådan behandling.

Or. en

Ändringsförslag 1314
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

h) De förutsedda följderna av profilering 
och profileringsbaserade åtgärder.

Or. en

Motivering

För att se till att profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa 
aktiviteter definieras och regleras. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3b, 14.1 g, ga, gb 
och 20.

Ändringsförslag 1315
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

h) Vid sådana beslut som avses i 
artikel 20, kunskap om logiken bakom 
varje form av automatiserad 
uppgiftsbehandling, betydelsen av och de 
förutsedda följderna av en sådan 
behandling.

Or. en
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Ändringsförslag 1316
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

h) Om den automatiska behandlingen av 
den registrerades personuppgifter i syfte 
att bedöma om aspekter som rör denna 
person – t.ex. hur personen har utfört sitt 
arbete respektive personens 
kreditvärdighet, pålitlighet eller 
uppförande – har utgjort, eller troligen 
kommer att utgöra, den enda grunden för 
ett beslut som i hög grad påverkar den 
personen, ska den registeransvarige 
informera den berörda personen om hur 
denne har kommit fram till sitt beslut.

Or. en

Motivering

Kommissionens ordalydelse är för otydlig för en förordning med direkt verkan.

Ändringsförslag 1317
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

h) De förutsedda följderna av sådan 
behandling, när det rör sig om de åtgärder 
som anges i artikel 20.

Or. es
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Ändringsförslag 1318
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Bevis på behandlingens laglighet.

Or. en

Motivering

Genom att hänvisa till den rättsliga grunden för behandlingen får den registrerade den 
information som krävs när det gäller huruvida den aktuella behandlingen är laglig.

Ändringsförslag 1319
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) I händelse av den registrerades död 
ska förvaltaren ha rätt att utöva rätten till 
tillgång. Förutom om den registrerade 
uttryckligen har begärt att tillgång inte 
ska ges till vissa uppgifter.

Or. en

Motivering

Efter det att en registrerad har avlidit måste vissa uppgifter ändras eller raderas (exempelvis 
om hälsoförsäkran), eller tvärtom bevaras (änkepension).

Ändringsförslag 1320
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led hb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) I händelse av den registrerades död 
ska förvaltaren ha rätt att utöva rätten till 
tillgång. Förutom om den registrerade 
uttryckligen har begärt att tillgång inte 
ska ges till vissa uppgifter.

Or. en

Motivering

Efter det att en registrerad har avlidit måste vissa uppgifter ändras eller raderas (exempelvis 
om hälsoförsäkran), eller tvärtom bevaras (änkepension).

Ändringsförslag 1321
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Begriplig information om den logik 
som tillämpas i en eventuell 
automatiserad behandling.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse finns redan i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Den bör även finnas med i 
den nya förordningen enligt parlamentets fasta ståndpunkt om att den befintliga skyddsnivån 
inte bör sänkas.

Ändringsförslag 1322
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led hb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Om personuppgifter på begäran från 
en offentlig myndighet lämnas ut till en 
sådan myndighet, en bekräftelse av 
begäran, information om huruvida 
begäran har tillgodosetts fullständigt eller 
delvis samt en översikt av de uppgifter 
som begärdes eller lämnades ut.

Or. en

Motivering

Individerna har rätt att bli informerade om all behandling av deras personuppgifter, även när 
sådana uppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter. Ändringsförslaget påverkar inte 
tillämpningen av de begränsningar som anges i artikel 21, t.ex. vid pågående 
brottsutredningar.

Ändringsförslag 1323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Det första ledet är onödigt eftersom informationen om de uppgifter som avses redan 
behandlas i den föregående punkten. I det andra ledet behandlas återigen teknisk neutralitet. 
Detta strider mot våra åsikter. Därför föreslås att hela punkten utgår.



AM\929498SV.doc 71/158 PE506.147v02-00

SV

Ändringsförslag 1324
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är överflödigt på grund av artikel 15.1 g.

Ändringsförslag 1325
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu
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Motivering

Eller i sådant format som kan läsas av programvara som fritt kan hämtas och installeras.

Ändringsförslag 1326
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga punkten är för normativ. Om den registeransvarige vill lämna 
informationen i skriftlig form bör även detta vara möjligt.

Ändringsförslag 1327
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, om den registrerade inte begär något 
annat. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 5c ska den registeransvarige 
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vidta alla rimliga åtgärder för att 
kontrollera identiteten på en registrerad 
som begär tillgång till uppgifter.

Or. en

Motivering

Förtydligande av att de principer som fastställs i artikel 5c (ny), före detta artikel 10, även 
gäller i dessa fall.

Ändringsförslag 1328
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1329
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 

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

informationen tillhandahållas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda, om 
den registrerade inte begär något annat.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 141 från föredraganden, nu med ett förtydligande om att det 
elektroniska formatet måste vara allmänt använt och fortsatt kunna användas.

Ändringsförslag 1330
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1331
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 

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

behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 1332
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, om den registrerade inte begär något 
annat. Detta ska inte påverka den 
registeransvariges rätt att besluta om 
andra sätt att behandla begäranden om 
sådan information som anges i punkt 1 
om detta är befogat på grund av att 
identiteten på den som begär 
informationen måste kontrolleras.

Or. en

Ändringsförslag 1333
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 

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

behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
följer en öppen standard, är fritt 
tillgängligt, driftskompatibelt, allmänt 
använt och som den registrerade kan 
fortsätta att använda, om den registrerade 
inte begär något annat.

Or. en

Ändringsförslag 1334
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en fullständig 
kopia av alla de personuppgifter som 
håller på att behandlas och alla relaterade 
uppgifter (t.ex. metauppgifter) i den form 
som den registeransvarige har lagrat dem.
Informationen och alla uppgifter ska 
tillhandahållas skriftligen eller i 
elektronisk form, om den registrerade inte 
begär något annat.

Or. en

Ändringsförslag 1335
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 

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

behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, med undantag av uppgifter som 
inverkar menligt på affärshemligheter,
som ska tillhandahållas i tryckt form.

Or. fr

Ändringsförslag 1336
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rätt till tillgång enligt punkterna 1 
och 2 ska inte medges för uppgifter i den 
mening som avses i artikel 14.5 da, 
förutom om den registrerade har rätt att 
häva den aktuella sekretessen och gör 
detta.

Or. en

Motivering

Advokatsekretess och tystnadsplikt i fråga om det som sägs i förtroende mellan advokat och 
klient är väletablerade rättsprinciper som rättsskipningen vilar på.

Ändringsförslag 1337
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den registrerade har 
tillhandahållit personuppgifterna och 
behandlingen grundar sig på samtycke 
eller ett avtal, ska den registrerade ha rätt 
att överföra dessa personuppgifter och 
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eventuell övrig information som 
tillhandahållits av den registrerade och 
bevarats i ett system för automatisk 
behandling, till ett annat system, i ett 
elektroniskt format som är fritt att 
använda, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

Or. hu

Motivering

Eller i sådant format som kan läsas av programvara som fritt kan hämtas och installeras.

Ändringsförslag 1338
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rätt till tillgång enligt punkterna 1 
och 2 ska inte medges för uppgifter i den 
mening som avses i artikel 14.5 da, 
förutom om den registrerade har rätt att 
häva den aktuella sekretessen och gör 
detta.

Or. en

Motivering

Olika regler bör gälla för personer som omfattas av advokatsekretess, yrkesmässig 
tystnadsplikt som regleras av staten, lagstadgad sekretesskyldighet i sin yrkesutövning eller 
någon liknande skyldighet att inte avslöja sådana uppgifter.

Ändringsförslag 1339
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige för källan till 
uppgifterna när som helst på begäran få 
bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
överföras till en forskningsdatabas.

Or. en

Ändringsförslag 1340
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rätt till tillgång enligt punkterna 1 
och 2 ska inte medges för uppgifter i den 
mening som avses i artikel 14.5 da, 
förutom om den registrerade har rätt att 
häva den aktuella sekretessen och gör 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 1341
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den registrerade har 
tillhandahållit personuppgifterna och 
behandlingen grundar sig på samtycke 
eller ett avtal, ska den registrerade ha rätt 
att överföra dessa personuppgifter som 
bevarats i ett system för automatisk 
behandling om så är tekniskt möjligt och 
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lämpligt, till ett annat system, i ett 
elektroniskt format som är allmänt 
använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

Or. en

Motivering

Artikel 18 slås samman med artikel 15. Om de registrerade vill utöva rätten till sina 
personuppgifter bör uppgifterna lämnas till dem i ett elektroniskt format som de kan använda. 
Vidare användning omfattar rätten att flytta uppgifterna till andra plattformar och tjänster 
om den registrerade så önskar. Rätten till uppgiftsportabilitet är således bara en precisering 
av rätten till tillgång till uppgifter.

Ändringsförslag 1342
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg ska den registrerade ha 
rätt att av den registeransvarige erhålla 
en kopia av de uppgifter som håller på att 
behandlas i ett elektroniskt och 
strukturerat format som kan fortsätta att 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 1343
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den rätt till tillgång som avses i 
punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när 
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uppgifter som avses i artikel 14.5 d berörs.

Or. en

Ändringsförslag 1344
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När registeransvariga tillmötesgår en 
begäran som görs enligt denna artikel ska 
de ta hänsyn till varje form av relevant 
vägledning.

Or. en

Motivering

Vägledning från den relevanta branschen och/eller de relevanta nationella 
tillsynsmyndigheterna kan hjälpa registeransvariga att tillhandahålla skräddarsydd 
information till registrerade som kan behandlas i olika sektorer.

Ändringsförslag 1345
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rättsinnehavarna bör kunna utöva 
rätten till tillgång till uppgifter i händelse 
av att den registrerade dör.

Or. fr
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Ändringsförslag 1346
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rättsinnehavarna eller det juridiska 
ombudet för en avliden person har rätt, 
förutsatt att den avlidne inte tidigare 
motsatt sig detta, att av den 
registeransvarige erhålla den 
registrerades dödsattest, och har rätt till 
tillgång till uppgifter i händelse av att den 
registrerade dör.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning behandlas inte uttryckligen vad som sker i händelse av dödsfall. Det 
är nödvändigt att rättsinnehavarna eller någon annan person som är juridiskt ombud för den 
avlidne registrerade kan utnyttja den avlidnes rättigheter. Rättigheterna när det gäller skydd 
av personuppgifter upphör inte i samband med att personen dör.

Ändringsförslag 1347
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om en registeransvarig inte kan 
uppfylla en begäran utan att lämna ut 
information som rör en annan person 
som kan identifieras utifrån den 
informationen, är denne inte skyldig att 
tillmötesgå begäran såvida inte
a) den andra personen uttryckligen har 
samtyckt till att informationen lämnas ut 
till den person som lämnat in begäran, 
eller
b) det under alla omständigheter är 
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rimligt att tillmötesgå begäran utan den 
andra personens samtycke.

Or. en

Motivering

Rättigheterna för andra berörda personer som måste skyddas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 1348
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om en registeransvarig inte kan 
tillmötesgå en begäran utan att lämna ut 
information som rör en annan person 
som kan identifieras utifrån den 
informationen, är denne inte skyldig att 
tillmötesgå begäran såvida inte
a) den andra personen uttryckligen har 
samtyckt till att informationen lämnas ut 
till den person som lämnat in begäran, 
eller
b) det under alla omständigheter är 
rimligt att tillmötesgå begäran utan den 
andra personens samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 1349
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna artikel ska inte påverka 
skyldigheten att radera uppgifter när de 



PE506.147v02-00 84/158 AM\929498SV.doc

SV

inte längre är nödvändiga enligt 
artikel 5.1 e.

Or. en

Ändringsförslag 1350
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. de

Motivering

Denna befogenhet gäller enligt punkt 1 g enbart för detaljer i informationen. En bestämmelse 
om detta begränsade innehåll borde redan finnas i förordningen.

Ändringsförslag 1351
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1352
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att precisera vad som utgör ett vanligt använt 
elektroniskt format, eftersom sådana format kan ändras snabbare än den tid det tar att anta 
de delegerade akterna. Detta kan vid behov lämnas till tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 1353
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1354
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. en

Motivering

Onödigt.

Ändringsförslag 1355
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

3. Den första begäran om tillgång varje år 
ska vara gratis. En registeransvarig får ta 
ut en avgift på 20 euro för att besvara 
ytterligare begäranden om tillgång, såvida 
det inte senare framkommer att 
uppgifterna användes på ett olagligt sätt. 
Den registeransvarige får ta ut en avgift 
för att täcka sina egna kostnader vid 
upprepade begäranden som på ett 
uppenbart sätt missbrukar rätten till att 
begära tillgång.

Or. en

Motivering

Gränserna för begäranden om tillgång bör anges i förordningen och inte i delegerade akter 
eller i nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 1356
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas 
om

a) uppgifterna bara är registrerade för att 
de inte får raderas på grund av rättsliga, 
registrerade eller avtalsmässiga krav på 
registerhållning,
b) uppgifterna inte tjänar andra syften än 
bevarande av uppgifter eller kontroll av 
uppgiftsskydd och det skulle kräva en 
oproportionell ansträngning att lämna ut 
dem,
c) uppgifterna måste sekretessbeläggas i 
enlighet med en rättsregel eller på grund 
av sin art, i synnerhet på grund av 
tvingande hänsyn till en tredje parts 
berättigade intressen,
d) lagringen av uppgifterna görs i 
vetenskapligt forskningssyfte och det 
skulle kräva en oproportionell 
ansträngning att lämna ut dem,
e) uppgifterna har hämtats från allmänt 
tillgängliga källor och en underrättelse i 
flertalet fall skulle vara oproportionell,
f) en underrättelse skulle utgöra en 
betydande risk för den registeransvariges 
affärsverksamhet eller grundläggande 
rättigheter och friheter, såvida inte 
intresset av en underrättelse väger tyngre 
än nämnda risk.

Or. de



PE506.147v02-00 88/158 AM\929498SV.doc

SV

Ändringsförslag 1357
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Hubert Pirker, 
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

3. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som tillhandahölls av den 
registrerade själv och som håller på att 
behandlas i ett elektroniskt och 
strukturerat format som är allmänt 
använt och som den registrerade kan 
fortsätta att använda. Denna rätt ska inte 
inskränka andras rättigheter, såsom 
affärshemligheter eller immateriella 
rättigheter.
Detta gäller inte för behandling av 
anonymiserade och pseudonymiserade 
uppgifter, i den mån den registrerade inte 
är tillräckligt identifierbar på grundval av 
sådana uppgifter, eller om en identifiering 
skulle innebära att den registeransvarige 
måste upphäva pseudonymiseringen.

Or. en

Motivering

Rätt till uppgiftsportabilitet på en ny plats. Förtydligar att endast de uppgifter som den 
registrerade själv har tillhandahållit kan flyttas, och att detta inte inkluderar 
affärshemligheter eller immaterialrättsligt skyddade uppgifter och att anonymiserade och 
pseudonymiserade uppgifter ska undantas.

Ändringsförslag 1358
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier



AM\929498SV.doc 89/158 PE506.147v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Rätten till tillgång till uppgifter 
föreligger inte om
a) det rör sig om uppgifter som åtnjuter 
skydd till följd av tystnadsplikt,
b) uppgifterna måste sekretessbeläggas i 
enlighet med en rättsregel eller på grund 
av sin art, i synnerhet på grund av 
tvingande hänsyn till en tredje parts 
intressen,
c) det behöriga offentliga organet har 
fastställt inför det ansvariga organet att 
ett tillkännagivande av uppgifterna skulle 
äventyra den offentliga säkerheten eller 
ordningen,
d) uppgifterna omfattar 
affärshemligheter.

Or. de

Ändringsförslag 1359
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, 
inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna 

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

Or. de

Motivering

Fullmakten föregriper den pågående diskussionen om förslaget till en förordning om 
elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 
marknaden. Specificeringen av standardformulär och standardförfaranden för att identifiera 
den registrerade påverkar också tekniska standardiseringar på det offentliga området i hög 
grad. Samma sak gäller för kommentarerna till artikel 12.2 fjärde stycket om information i 
elektronisk form.

Ändringsförslag 1360
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, 
inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1361
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, 
inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1362
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, 
inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 1363
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, 
inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Motivering

Onödigt.

Ändringsförslag 1364
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, inbegripet 
för kontroll av den registrerades identitet 
och kommunikation av personuppgifterna 
till den registrerade, med hänsyn till de 

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att specificera standardformulär och 
förfaranden för att begära och bevilja 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1, inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
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särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för 
att garantera att Europaparlamentet deltar fullt ut i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 1365
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, inbegripet 
för kontroll av den registrerades identitet 
och kommunikation av personuppgifterna 
till den registrerade, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen föreslår
standardformulär och specificerar
förfaranden för att begära och bevilja 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1, inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1366
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den
information som avses i punkt 1, inbegripet 
för kontroll av den registrerades identitet 
och kommunikation av personuppgifterna 
till den registrerade, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär för att begära och bevilja 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1, inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna 
ska, efter det att ett yttrande begärts från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1367
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, inbegripet 
för kontroll av den registrerades identitet 
och kommunikation av personuppgifterna 
till den registrerade, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär för att begära och bevilja 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1, inbegripet förfaranden för 
kontroll av den registrerades identitet och 
kommunikation av personuppgifterna till 
den registrerade, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Motivering

Förfarandena bör fastställas av den registeransvarige och den registrerade. I praktiken 
behövs det inga detaljerade förfaranden, förutom för korrekt identifiering, som är en vanlig 
diskussionspunkt vid den praktiska tillämpningen.

Ändringsförslag 1368
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den information, eller delar av den 
information, som ska tillhandahållas 
enligt artikel 15.1 och 15.2 behöver inte 
lämnas ut om utlämningen av 
informationen skulle göra det betydligt 
svårare att säkra, skydda och bevara 
tåligheten i ett eller flera 
informationssystem, förutom om dessa 
intressen är underställda den 
registrerades grundläggande rättigheter 
och friheter. Så fort informationen inte 
längre kraftigt kan försvåra 
säkerställandet av nät- och 
informationssäkerheten ska den 
registeransvarige utan dröjsmål ge den 
registrerade tillgång till uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1369
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Under förutsättning att det finns 
lämpliga rättsliga garantier, i synnerhet 
för att se till att uppgifterna inte används 
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för att vidta åtgärder eller fatta beslut som 
avser specifika personer, får 
medlemsstaterna i fall då det inte 
föreligger någon risk för 
integritetskränkning, genom lagstiftning 
begränsa de rättigheter som anges i 
artikel 15 endast om uppgifterna 
behandlas som en del av vetenskaplig 
forskning i enlighet med artikel 83 eller 
om personuppgifterna lagras under en 
begränsad tid som inte överstiger den tid 
som är nödvändig för att framställa 
statistik.

Or. en

Ändringsförslag 1370
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande 
och som är felaktiga. Den registrerade ska 
ha rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Felaktiga personuppgifter ska korrigeras. 
Uppgifter som den registrerade hävdar är 
felaktiga och vars giltighet eller ogiltighet 
inte går att fastställa ska blockeras. Den 
registrerade ska ha rätt att få till stånd 
komplettering av ofullständiga 
personuppgifter, bland annat genom att 
lägga till en korrigering.

Or. de

Motivering

Det bör tilläggas att uppgifter som påstås vara felaktiga och vars giltighet eller ogiltighet inte 
går att fastställa ska blockeras. Se även den nya definitionen av blockering i artikel 4.

Ändringsförslag 1371
Monika Hohlmeier
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Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering. Rätten 
till rättelse enligt första stycket ersätts 
med rätten till genmäle om 
personuppgifterna behandlas 
affärsmässigt, har hämtats från allmänt 
tillgängliga källor och har lagrats i 
dokumentationssyfte. Sådana uppgifter 
får enbart lämnas ut med rätt till 
genmäle. Detta gäller inte om uppgifterna 
har behandlats enligt artikel 9.

Or. de

Motivering

Det bör också tilläggas att rätten till rättelse ersätts av rätten till genmäle om 
personuppgifterna behandlas affärsmässigt, har hämtats från allmänt tillgängliga källor och 
har lagrats i dokumentationssyfte, t.ex. databaser med pressbevakning som kanske till och 
med skulle bli felaktiga genom rättelse. De uppgifter som avses i artikel 9 ska dock korrigeras 
även i dessa fall.

Ändringsförslag 1372
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
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genom att lägga till en korrigering. genom att lägga till en korrigering. När 
personuppgifter behandlas för de 
ändamål som anges i artikel 81.1 a och 
artikel 83 måste den registrerade inse att 
behandlingen av personuppgifter för 
sådana ändamål till sin karaktär kan vara 
spekulativa och att det inte alltid kan 
garanteras att de är korrekta. Den 
registeransvarige får lagra sådana 
uppgifter för senare behandling.

Or. en

Motivering

Förordningen måste ta hänsyn till den spekulativa karaktären hos hälsoregister och 
forskningsuppgifter. Lagringen av sådana spekulativa uppgifter är en viktig aspekt för att 
kunna ställa en lämplig diagnos och dra forskningsslutsatser.

Ändringsförslag 1373
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är objektivt felaktiga. Den registrerade 
ska ha rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter och rätt att 
inkludera en kompletterande förklaring 
för att rätta uppgifter som den 
registrerade anser vara felaktiga.

Or. en

Ändringsförslag 1374
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1375
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering.

Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, bland annat 
genom att lägga till en korrigering. Den 
första och andra meningen ska inte 
tillämpas om och i den mån behandlingen 
av personuppgifter utan rättelse eller 
komplettering syftar till att uppfylla en 
lagstadgad skyldighet som den 
registeransvariga omfattas av i enlighet 
med EU-lagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning, förutsatt att 
medlemsstatens lagstiftning uppfyller 
målet om allmänhetens intresse, 
respekterar kärnan i rätten till skydd för 
personuppgifter och står i proportion till 
det eftersträvade målet.

Or. en
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Motivering

En obegränsad rätt till rättelse och komplettering kan strida mot syftet med behandlingen av
uppgifterna. Exempelvis skulle ett äktenskapsförord vars äkthet intygas av notarius publicus, 
och i vilket det anges att avtalsparterna ännu är ogifta och barnlösa samt fastställs vilka 
tillgångar och inkomster de har, förlora sitt värde om det efter ändringen av de 
dokumenterade förhållandena skulle gå att rätta uppgifterna i den ursprungliga handlingen.

Ändringsförslag 1376
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stycke 1 ska inte tillämpas på 
pseudonymiserade uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1377
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättsinnehavarna bör kunna utöva rätten 
till rättelse i händelse av att den 
registrerade dör.

Or. fr

Ändringsförslag 1378
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rättigheter som anges i artikel 16.1 
gäller inte när uppgifterna behandlas för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål och rättelsen 
sannolikt gör det omöjligt eller mycket 
svårare att uppfylla de historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamålen.

Or. en

Ändringsförslag 1379
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättsinnehavarna eller det juridiska 
ombudet för en avliden person har rätt, 
förutsatt att den avlidne inte tidigare 
motsatt sig detta, att av den 
registeransvarige erhålla den 
registrerades dödsattest samt rätt till 
rättelse i händelse av att den registrerade 
dör.

Or. fr

Motivering

I förslaget till förordning behandlas inte uttryckligen vad som sker i händelse av dödsfall. Det 
är nödvändigt att rättsinnehavarna eller någon annan person som är juridiskt ombud för den 
avlidne registrerade kan utnyttja den avlidnes rättigheter. Rättigheterna när det gäller skydd 
av personuppgifter upphör inte i samband med att personen dör.

Ändringsförslag 1380
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt att bli bortglömd och till radering Rät till radering

Or. en

Motivering

Rätten att bli bortglömd är en rätt som inte tillhandahålls genom förordningen. Genom att 
använda denna term utlovas de registrerade en rätt som de i praktiken inte har. Rätten att bli 
bortglömd måste vara så stark som möjligt och ta hänsyn till alla tänkbara svårigheter när 
det gäller att avlägsna personuppgifter på internet. Detta bör ske genom att stärka rätten till 
radering i stället för att genom vilseledande rubriker utlova rättigheter som inte finns.

Ändringsförslag 1381
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt att bli bortglömd och till radering Rätt till radering

Or. en

Motivering

Rätten att bli bortglömd är en illusion.

Ändringsförslag 1382
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Rätt att bli bortglömd och till radering Rätt till radering

Or. en
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Ändringsförslag 1383
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Rätt att bli bortglömd och till radering Rätt till radering

Or. en

Ändringsförslag 1384
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige och registerföraren
utverka att personuppgifter som rör 
vederbörande raderas och att man avstår 
från ytterligare spridning av sådana 
uppgifter, och i tillämpliga fall att av 
tredje part utverka att eventuella länkar 
till eller kopior eller reproduktioner av 
dessa personuppgifter raderas, och där en 
av följande grunder är tillämpliga:

Or. en

Motivering

Alltför ofta är de berörda uppgifterna inte inom den registeransvariges eller registerförarens 
behörighet utan inom en tredje parts behörighet.
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Ändringsförslag 1385
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade själv, och 
där en av följande grunder är tillämpliga:

Or. en

Ändringsförslag 1386
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, om inte den 
registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller en enhet som är anlitad 
av myndigheten eller på annat sätt agerar 
på myndighetens vägnar. Den 
registrerade ska särskilt ha denna rätt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

Or. en
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Motivering

Myndigheterna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla flera register, och uppgifterna i 
dessa register kan inte raderas på begäran av den registrerade.

Ändringsförslag 1387
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, om inte 
uppgifterna bevaras av behöriga 
myndigheter eller andra organ i ett 
register som krävs enligt nationell 
lagstiftning eller unionslagstiftning,
särskilt när det gäller personuppgifter som 
gjordes tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

Or. en

Ändringsförslag 1388
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter. Det finns 
ingen annan rättslig grund för 
behandling än den registrerades 
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vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

samtycke, och där en av följande grunder 
är tillämpliga:

Or. en

Ändringsförslag 1389
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige begära att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, och där en 
av följande grunder är tillämpliga:

Or. en

Ändringsförslag 1390
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt 
när det gäller personuppgifter som 
gjordes tillgängliga av den registrerade 
när vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska vid behov ha rätt att 
av den registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas där en av följande grunder är 
tillämpliga:
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Or. en

Motivering

Originaltexten är förvirrande.

Ändringsförslag 1391
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats.

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats och krävs inte för 
rättsliga anspråk eller den obligatoriska 
rättsliga minimiperiod under vilken 
uppgifterna måste bevaras har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 1392
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats.

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats och den 
obligatoriska rättsliga minimiperiod 
under vilken uppgifterna måste bevaras 
har löpt ut.

Or. en

Motivering

Hämtat från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 1393
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats.

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats och krävs inte för 
rättsliga anspråk eller den obligatoriska 
rättsliga minimiperiod under vilken 
uppgifterna måste bevaras har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 1394
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den registrerade återkallar det samtycke 
på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod för 
vilken samtycke har lämnats har löpt ut, 
och om det inte finns någon annan rättslig 
grund för behandlingen av uppgifterna.

b) Den registrerade återkallar det samtycke 
på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod för 
vilken samtycke har lämnats har löpt ut, 
och om det inte finns någon annan rättslig 
grund för behandlingen eller lagringen av 
uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1395
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den registrerade återkallar det samtycke b) Den registrerade återkallar det samtycke 
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på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a, eller om en lagringsperiod 
för vilken samtycke har lämnats har löpt 
ut, och om det inte finns någon annan 
rättslig grund för behandlingen av 
uppgifterna.

på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 1396
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om en lagringsperiod för vilken 
samtycke har lämnats har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 1397
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den registrerade invänder mot 
behandlingen av personuppgifter enligt 
artikel 19.

c) Den registrerade har framgångsrikt 
invänt mot behandlingen av 
personuppgifter enligt artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 1398
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den registrerade invänder mot 
behandlingen av personuppgifter enligt 
artikel 19.

c) Den registrerade bestrider behandlingen 
av personuppgifter enligt artikel 19.

Or. pl

Ändringsförslag 1399
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De berörda uppgifterna måste raderas 
enligt avgörande av domstol i EU som har 
vunnit laga kraft.

Or. en

Motivering

Ett avgörande av domstol som har vunnit laga kraft är en förutsättning för att rättssäkerheten 
ska garanteras i dessa fall, särskilt när det gäller andras fri- och rättigheter.

Ändringsförslag 1400
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De berörda uppgifterna måste raderas 
enligt avgörande av domstol i EU som har 
vunnit laga kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1401
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandlingen av uppgifterna uppfyller 
inte villkoren i denna förordning av andra 
skäl.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse går för långt.

Ändringsförslag 1402
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Inga rättsliga grunder för 
behandlingen av uppgifterna föreligger 
förutom den registrerades medgivande.

Or. pl

Ändringsförslag 1403
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillämpningen av punkt 1 är beroende 
av förmågan hos den registeransvarige att 
bekräfta identiteten på den registrerade 
person som har begärt raderingen.

Or. en
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Motivering

Det måste garanteras att endast en registrerad person vars identitet har bekräftats kan 
begära att uppgifter raderas.

Ändringsförslag 1404
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arvingarna till en avliden person har 
rätt att av registerföraren utverka att 
offentliggörandet av deras uppgifter 
upphör.

Or. en

Ändringsförslag 1405
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registeransvarige ska vidta alla 
rimliga åtgärder för att meddela varje 
radering till alla juridiska personer till 
vilka uppgifterna har lämnats ut.

Or. en

Ändringsförslag 1406
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)



AM\929498SV.doc 113/158 PE506.147v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arvtagarna till en avliden person har 
rätt att av den registeransvarige erhålla 
den registrerades dödsattest och kräva att 
spridningen av den avlidnes uppgifter 
upphör.

Or. fr

Motivering

Avlidna personer omfattas inte uttryckligen av förslaget till förordning. Det är viktigt att 
arvtagarna till en avliden person kan utnyttja rätten att bli bortglömd och kräva att den 
avlidna personens uppgifter raderas.

Ändringsförslag 1407
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rättsinnehavarna bör kunna utöva 
rätten till radering i händelse av att den 
registrerade dör.

Or. fr

Ändringsförslag 1408
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rättsinnehavarna eller det juridiska 
ombudet för en avliden person har rätt, 
förutsatt att den avlidne inte tidigare 
motsatt sig detta, att av den 
registeransvarige erhålla den 
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registrerades dödsattest samt kräva att 
offentliggörandet och spridningen av den 
avlidnes uppgifter upphör.

Or. fr

Motivering

Förslag från det franska högsta notarierådet. Avlidna personer omfattas inte uttryckligen av 
förslaget till förordning. Det är viktigt att rättsinnehavarna eller det juridiska ombudet för en 
avliden person kan utnyttja rätten att bli bortglömd och kräva att den avlidna personens 
uppgifter raderas.

Ändringsförslag 1409
Hélène Flautre

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arvtagarna till en avliden person har 
rätt att av den registeransvarige kräva att 
behandlingen av den avlidnes 
personuppgifter ska upphöra och raderas, 
förutsatt att den avlidne inte uttryckligen 
har motsatt sig detta.

Or. fr

Ändringsförslag 1410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tillämpningen av punkt 1 är beroende 
av förmågan hos den registeransvarige att 
bekräfta identiteten på den registrerade 
person som har begärt raderingen.

Or. en
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Ändringsförslag 1411
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den 
registeransvarige har gett en tredje part 
befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1412
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 

utgår
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som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den 
registeransvarige har gett en tredje part 
befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

Or. en

Ändringsförslag 1413
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den 
registeransvarige har gett en tredje part 
befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1414
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den 
registeransvarige har gett en tredje part 
befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är orimligt utförlig.

Ändringsförslag 1415
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som avses i punkt 1 ska
vidta alla rimliga åtgärder för att
uppgifterna ska raderas, om den 
registeransvarige eller registerföraren 
enligt artikel 6 olovligen har gett tillstånd 
till
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de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

a) behandling av personuppgifter,
b) överföring av personuppgifter till tredje 
part, eller
c) offentliggörande av personuppgifter av 
tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 1416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 uttryckligen eller underförstått 
har gett samtycke till att tredje parter ska 
få tillgång till personuppgifterna ska 
vederbörande vidta alla rimliga och 
proportionella åtgärder, inbegripet 
tekniska åtgärder, avseende uppgifter för 
vars offentliggörande den registeransvarige 
är ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter.

När den registeransvarige som har gett 
tillstånd till tillgång till personuppgifter 
inte kan påträffas, har upphört med sin 
verksamhet eller inte kan kontaktas, har 
den registrerade rätt att begära att tredje 
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parter som håller på att behandla sådana 
uppgifter ska radera eventuella länkar till, 
eller kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 1417
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för
detta offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta juridiska 
personer till vilka den ursprunglige 
registeransvarige hade gett tillstånd till 
ytterligare behandling av personuppgifter 
och som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att de 
ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Den registeransvarige ska 
inte vara ansvarig för personuppgifter som 
den registrerade har offentliggjort.

Or. en

Ändringsförslag 1418
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 2. Om den registeransvarige som avses i 



PE506.147v02-00 120/158 AM\929498SV.doc

SV

punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna eller överfört sådana 
uppgifter till kända mottagare ska 
vederbörande vidta alla rimliga åtgärder, 
inbegripet tekniska åtgärder, avseende 
uppgifter för vars offentliggörande den 
registeransvarige är ansvarig, för att 
underrätta tredje parter som håller på att 
behandla sådana uppgifter om att en 
registrerad begär att de ska radera 
eventuella länkar till, eller kopior eller 
reproduktioner av dessa personuppgifter. 
Om den registeransvarige har gett en tredje 
part befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter.

När den registeransvarige som har 
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offentliggjort personuppgifterna har 
vidtagit åtgärder som inte har haft någon 
verkan, inte kan påträffas, har upphört 
med sin verksamhet eller inte kan 
kontaktas, har den registrerade rätt att 
begära att tredje parter som håller på att
behandla sådana uppgifter ska radera 
eventuella länkar till, eller kopior eller 
reproduktioner av dessa personuppgifter.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 1420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande. Anonymiserade 
uppgifter, pseudonymiserade uppgifter 
och krypterade uppgifter undantas, om 
efterlevnaden av denna bestämmelse 
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skulle kräva att den registeransvarige 
upphäver anonymiseringen, 
pseudonymiseringen och krypteringen.

Or. en

Ändringsförslag 1421
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana uppgifter 
om att en registrerad begär att de ska 
radera eventuella länkar till, eller kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter. Som tredje parter betraktas 
enheter vilkas registeransvarige vid 
ansökningstillfället är i stånd att med 
rimlig sannolikhet identifiera och 
informera om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den registeransvarige 
har gett en tredje part befogenhet att 
offentliggöra personuppgifter ska den 
registeransvarige anses vara ansvarig för 
detta offentliggörande.

Or. pl

Ändringsförslag 1422
Hélène Flautre

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 2. Om den registeransvarige som avses i 
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punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den 
registeransvarige har gett en tredje part 
befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna utan en motivering 
enligt artikel 6.1 b, c, d och e, ska 
vederbörande vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att få uppgifterna raderade, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 77.

Or. fr

Ändringsförslag 1423
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Informationsplikten enligt punkt 2 ska 
anses vara uppfylld i och med att den 
registeransvarige till tredjeparterna 
överlämnat den information han 
identifierat om att en begäran inkommit 
om radering av uppgift för en viss 
registrerad, i en form som motsvarar 
uppgifternas ursprungliga 
publiceringsform, eller i en annan form 
som säkerställer att informationen mottas 
på ett effektivt sätt.

Or. pl

Ändringsförslag 1424
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren och i tillämpliga fall den 
tredje parten ska genomföra raderingen 
utan dröjsmål, utom i den utsträckning som 
det är nödvändigt att bevara 
personuppgifterna av följande skäl:

Or. en

Ändringsförslag 1425
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Om den registeransvarige mottar en 
begäran om radering i enlighet med 
denna artikel eller med artikel 13 ska 
denne genomföra raderingen utan 
dröjsmål, utom i den utsträckning som det 
är nödvändigt att bevara personuppgifterna 
av följande skäl:

Or. de

Ändringsförslag 1426
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan onödigt dröjsmål, utom i 
den utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara och sprida personuppgifterna av 
följande skäl:
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Or. en

Motivering

Om de registeransvariga är rättsligt skyldiga att bevara och behandla uppgifter kan de även 
vara skyldiga att överföra dessa uppgifter till berörda tillsynsmyndigheter, exempelvis 
misstänkta transaktionsrapporter till finansunderrättelseenheter enligt bestämmelser för 
bekämpning av penningtvätt.

Ändringsförslag 1427
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål, utom i den 
utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

3. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan onödigt dröjsmål, utom i 
den utsträckning som det är nödvändigt att 
bevara personuppgifterna av följande skäl:

Or. en

Ändringsförslag 1428
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För att utöva rätten till yttrandefrihet 
enligt artikel 80.

(a) I de sammanhang som avses i 
artikel 5a.3, 5a.5, 5a.6 och 5a.8, i enlighet 
med artiklarna 80, 81 och 83 i denna 
förordning och artikel 10 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1429
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet enligt artikel 81.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttat till artikel 17.3 a. Artikeln ändras med hänsyn till principerna om sammanhang och 
risk enligt artiklarna 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 1430
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet enligt artikel 81.

(b) Av hälso- och sjukvårdsskäl enligt 
artikel 81 och för läkarjournaler och 
andra hälsoforskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 1431
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på (b) Av hälso- och sjukvårdsskäl eller av
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folkhälsoområdet enligt artikel 81. viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet enligt artikel 81.

Or. en

Motivering

Rätten att bli bortglömd bör inte gälla om uppgifter behandlas för hälso- och 
sjukvårdsändamål i enlighet med artikel 81a. Det är av väsentligt intresse för de registrerade 
att en fullständig patientjournal förs över deras hälsotillstånd så att de kan få den bästa 
vården och behandlingen under hela livet.

Ändringsförslag 1432
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet enligt artikel 81.

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet och av folkhälsoskäl
enligt artikel 81.

Or. en

Ändringsförslag 1433
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Av viktiga skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet enligt artikel 81.

(b) Av hälso- och sjukvårdsskäl enligt 
artikel 81.

Or. en

Motivering

För att det ska stämma överens med formuleringen i artikel 81.
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Ändringsförslag 1434
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) För läkarjournaler för förebyggande 
ändamål, medicinsk diagnos, behandling, 
palliativ vård, kliniska prövningar, 
patientregister och andra forsknings- och 
innovationsändamål på det medicinska 
området.

Or. en

Motivering

Dessa motiverade skäl till att bevara uppgifter kräver en specificerad uppräkning.

Ändringsförslag 1435
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål enligt 
artikel 83.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttat till artikel 17.3 a. Artikeln ändras med hänsyn till principerna om sammanhang och 
risk enligt artiklarna 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 1436
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål enligt 
artikel 83.

(c) För historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål enligt
artikel 83, bland annat för kliniska 
prövningar, patient- och sjukdomsregister 
och andra forsknings- och 
innovationsändamål på det medicinska 
området.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål enligt 
artikel 83.

(c) För historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål enligt artikel 83.

Or. en

Ändringsförslag 1438
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska 
uppfylla ett mål av allmänt intresse, 
respektera det väsentliga innehållet i 
rätten till skydd av personuppgifter och 

utgår
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vara proportionell mot det legitima mål 
som eftersträvas.

Or. en

Motivering

Flyttat till artikel 17.3 a. Artikeln ändras med hänsyn till principerna om sammanhang och 
risk enligt artiklarna 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 1439
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska 
uppfylla ett mål av allmänt intresse, 
respektera det väsentliga innehållet i 
rätten till skydd av personuppgifter och 
vara proportionell mot det legitima mål 
som eftersträvas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1440
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 

(d) För att iaktta ett avtal i vilket den 
registrerade är part eller för att iaktta en 
rättslig förpliktelse eller andra krav som 
ställs av ett tillsynsorgan eller andra 
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registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska 
uppfylla ett mål av allmänt intresse, 
respektera det väsentliga innehållet i 
rätten till skydd av personuppgifter och 
vara proportionell mot det legitima mål 
som eftersträvas.

rättsliga krav att bevara personuppgifter 
enligt unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under.

Or. en

Ändringsförslag 1441
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av allmänt intresse, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse, 
bland annat tillsynsmyndigheters krav, att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av allmänt intresse, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 1442
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
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registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av allmänt intresse, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av väsentligt allmänt intresse, till 
fullo respektera det väsentliga innehållet i 
rätten till skydd av personuppgifter och 
vara proportionell mot det legitima mål 
som eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 1443
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska 
uppfylla ett mål av allmänt intresse, 
respektera det väsentliga innehållet i 
rätten till skydd av personuppgifter och 
vara proportionell mot det legitima mål 
som eftersträvas.

(d) För att iaktta eller undvika överträdelse 
av en rättslig förpliktelse att bevara 
personuppgifter enligt unionslagstiftningen 
eller enligt en medlemsstats lagstiftning 
som den registeransvarige lyder under.

Or. en

Motivering

Viss behandling sker som led i ett riskhanteringsprogram som är utformat för att undvika 
överträdelser av lagen. Den sista frasen är olämplig.

Ändringsförslag 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av allmänt intresse, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

(d) För att iaktta en rättslig förpliktelse att 
bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en 
medlemsstats lagstiftning som den 
registeransvarige lyder under; 
unionslagstiftningen och
medlemsstaternas lagstiftning ska uppfylla 
ett mål av allmänt intresse, respektera det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.

Or. es

Ändringsförslag 1445
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) För att förhindra och avslöja brott, 
särskilt identitetsbedrägerier mot den 
berörde och ekonomiska brott.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att stärka skyddet för det legitima kollektiva intresset att 
förhindra och avslöja brott.

Ändringsförslag 1446
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) För att förhindra eller upptäcka 
bedrägerier eller annan ekonomisk 
brottslighet, bekräfta en identitet eller 
bedöma kreditvärdighet.

Or. en

Motivering

En insolvent företagare eller en bedragare skulle kunna kräva radering av sina uppgifter och 
skulle då åter kunna tilldelas ett positivt kreditbetyg.

Ändringsförslag 1447
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) För att förhindra eller upptäcka 
bedrägerier, och i den utsträckning 
brottsrelaterade uppgifter behandlas att 
sådan behandling utförs i enlighet med 
artikel 9.2 j.

Or. en

Motivering

Personuppgifter (bl.a. brottsrelaterade uppgifter) som behandlas för att förhindra och 
upptäcka bedrägerier ska vara undantagna från rätten att bli bortglömd och till radering. I 
detta avseende omfattas för närvarande inte brottsrelaterade uppgifter av undantaget i 
artikel 17.3 d. Formuleringen i artikel 9.2 j (nytt) är mer allmänt hållen än artikel 17.3 d och 
omfattar även förhindrande och upptäckt av bedrägerier. Se vidare motiveringen till 
ändringsförslaget för artikel 9.2 j.

Ändringsförslag 1448
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) För att förhindra eller upptäcka 
bedrägerier, bekräfta en identitet och/eller 
bedöma kreditvärdighet eller 
betalningsförmåga.

Or. en

Ändringsförslag 1449
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Om det är i den registeransvariges 
berättigade intresse, under förutsättning 
att det inte påverkar eller skadar de 
registrerade och deras rättigheter eller 
intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 1450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I de fall som avses i leden a–d har den 
registrerade rätt att när som helst göra 
invändningar mot länkar till och kopior 
eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Frågan om en sådan 
begäran är berättigad ska avgöras mot 
bakgrund av omständigheterna i fallet, 
utan att åsidosätta det konkreta skälet till 
att bevara uppgifterna.
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Or. es

Motivering

Lagringen av uppgifter enligt denna punkt kan i vissa fall skilja sig åt begreppsmässigt sett 
med tanke på att de sprids via internet. En sak är att uppgifterna bör lagras av vissa skäl, som 
rättsligt och etiskt sett har företräde framför rätten att bli bortglömd, och en annan sak är om 
en fortsatt spridning av uppgifterna nödvändigtvis måste tillåtas. Detta är inte alltid 
nödvändigt, och det är inte heller alltid nödvändigt att lagra uppgifterna.

Ändringsförslag 1451
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den registeransvarige inte längre 
existerar, har försvunnit eller inte kan 
identifieras eller kontaktas har den 
registrerade rätt att av tredje part som 
behandlar personuppgifter om honom 
eller henne utverka att dessa uppgifter 
raderas, där samma grunder är 
tillämpliga som i artikel 17.1.

Or. en

Ändringsförslag 1452
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När uppgifter lagras i enlighet med 
leden a–d och den registeransvarige har 
offentliggjort dessa uppgifter har de 
registrerade av skäl som rör deras 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter rätt att göra invändningar 
mot länkar till och kopior eller 
reproduktioner av dessa personuppgifter, 
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såvida inte behandlingen utgör en 
väsentlig aspekt av de rättigheter, 
intressen, ändamål eller skyldigheter som 
avses i led a–d.

Or. es

Motivering

I punkt 3 behandlas inte situationer som vanligen uppstår i den digitala världen, där 
spridningen av uppgifter via internet eller via sökmotorer kan leda till negativa konsekvenser 
för den registrerade som bör undvikas. När den registrerades intressen och grundläggande 
rättigheter och friheter har företräde bör allmän spridning och tillgång begränsas när detta 
inte utgör en väsentlig aspekt av ändamålen med de ursprungliga uppgifterna.

Ändringsförslag 1453
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Istället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen av 
personuppgifter om

4. Istället för radering ska den 
registeransvarige eller registerföraren
begränsa behandlingen av personuppgifter 
om

Or. en

Ändringsförslag 1454
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Istället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen 
av personuppgifter om

4. Uppgifterna ska blockeras i stället för 
att raderas om

Or. de
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Motivering

Begreppet ”blockering” borde förankras i förordningen. Se också tillägget av definitionen av 
blockering i artikel 4.22. Den registeransvarige bör vara skyldig att blockera de aktuella 
uppgifterna om förutsättningarna uppfylls, vilket inte är fallet i den tyska språkversionen av 
förslaget (”kan”). Det är oklart hur en begränsning eller blockering av redan offentliggjorda 
uppgifter ska gå till.

Ändringsförslag 1455
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Istället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen
av personuppgifter om

4. Istället för radering ska den 
registeransvarige blockera uppgifterna om

Or. de

Ändringsförslag 1456
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den registrerade bestrider deras 
korrekthet, under en tid som ger den 
registeransvarige möjlighet att kontrollera 
om personuppgifterna är korrekta,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1457
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den registrerade bestrider deras 
korrekthet, under en tid som ger den 
registeransvarige möjlighet att kontrollera 
om personuppgifterna är korrekta,

a) den registrerade bestrider deras 
korrekthet, under en tid som ger den 
registeransvarige möjlighet att kontrollera 
om personuppgifterna är korrekta,

Or. de

Motivering

Dessutom måste man utöver varianterna under led a ha i åtanke att giltigheten eller 
ogiltigheten kanske inte går att fastställa.

Ändringsförslag 1458
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige inte längre 
behöver personuppgifterna för att fullgöra 
sin arbetsuppgift men de måste bevaras för 
bevisändamål,

b) den registeransvarige inte längre 
behöver personuppgifterna för att fullgöra 
sin arbetsuppgift men de måste bevaras för 
bevisändamål eller för att iaktta en rättslig 
registerförpliktelse,

Or. en

Ändringsförslag 1459
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige inte längre 
behöver personuppgifterna för att 
fullgöra sin arbetsuppgift men de måste 
bevaras för bevisändamål,

b) uppgifterna måste bevaras för 
bevisändamål,
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Or. en

Ändringsförslag 1460
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige inte längre 
behöver personuppgifterna för att fullgöra 
sin arbetsuppgift men de måste bevaras för
bevisändamål,

b) den registeransvarige inte längre 
behöver personuppgifterna för att fullgöra 
sin arbetsuppgift men de måste bevaras för
att försvara rättsliga anspråk,

Or. en

Motivering

”Bevisändamål” är för snävt. Artikeln bör avse bevarandet av information för att försvara 
möjliga rättsliga anspråk.

Ändringsförslag 1461
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige inte längre 
behöver personuppgifterna för att 
fullgöra sin arbetsuppgift men de måste 
bevaras för bevisändamål,

b) det inte går att fastställa giltigheten hos 
dem,

Or. de

Motivering

Vid den situation som avses i led b bör uppgifterna blockeras om de inte längre krävs í 
lagringssyfte men ändå inte får raderas på grund av en rättsligt, registrerad eller 
avtalsmässigt fastställd tidsgräns för registerhållning. Det bör inte vara tillåtet att bevara 
uppgifterna längre än så enbart för bevisändamål för eventuella framtida 
tvistemålsförfaranden.
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Ändringsförslag 1462
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) behandlingen är olaglig och den 
registrerade motsätter sig att de raderas 
och i stället begär en begränsning av 
deras användning,

c) om uppgifterna inte längre krävs i 
lagringssyfte men ändå inte får raderas 
på grund av en rättsligt, registrerad eller 
avtalsmässigt fastställd tidsgräns för 
registerhållning,

Or. de

Motivering

Den situation som avses i led c kräver inte alltid en blockering. Användaren vill inte heller 
alltid använda en helt annan tjänst. Om tjänsten ändras till blockering skulle ett nytt hinder 
uppstå för byte av tjänst, om användaren i första hand vill prova en ny tjänst eller kunna 
använda två tjänster parallellt.

Ändringsförslag 1463
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) den registrerade begär att 
personuppgifterna ska överföras till ett 
annat system för automatisk behandling 
enligt artikel 18.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1464
Monika Hohlmeier
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) den registrerade begär att 
personuppgifterna ska överföras till ett 
annat system för automatisk behandling 
enligt artikel 18.2.

d) det finns anledning att tro att den 
registrerades berättigade intressen skulle 
begränsas genom radering.

Or. de

Motivering

Den situation som avses i led d förefaller vara ett sällsynt specialfall. En allmän bestämmelse 
bör upprättas om att blockera information om det finns anledning att tro att den registrerades 
berättigade intressen skulle begränsas genom radering.

Ändringsförslag 1465
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) eller om radering inte är möjlig, eller 
skulle innebära en oproportionell 
ansträngning, på grund av hur 
informationen är lagrad.

Or. de

Motivering

En ny bestämmelse borde upprättas om att blockering ska ske om radering inte är möjlig, 
eller skulle innebära en oproportionell ansträngning, på grund av hur informationen är 
lagrad (t.ex. Worm-enheter eller pappersdokument).

Ändringsförslag 1466
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) radering inte är möjlig, eller av 
tekniska skäl skulle innebära en 
oproportionell ansträngning.

Or. de

Ändringsförslag 1467
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Sådana personuppgifter som avses i 
punkt 4 får, med undantag för lagring, 
endast behandlas för bevisändamål, eller 
med den registrerades samtycke, eller för 
att skydda en annan fysisk eller juridisk 
persons rättigheter, eller för ett mål av 
allmänt intresse.

5. Sådana uppgifter som blockeras i 
enlighet med punkt 4 får, med undantag 
för lagring, endast behandlas

a) om den registrerade har gett sitt 
samtycke,
b) i vetenskapligt syfte,
c) om de behövs som bevismaterial, eller 
d) är oumbärliga med hänsyn till andra 
väsentliga intressen för den 
registeransvarige eller tredje part,
e) och om uppgifterna hade fått 
behandlas i sådant syfte om de inte hade 
varit blockerade.

Or. de

Motivering

Behandling av blockerade uppgifter utan samtycke från den registrerade i enlighet med 
punkt 5 bör enbart tillåtas om det sker i vetenskapligt syfte, om uppgifterna behövs som 
bevismaterial eller är oumbärliga med hänsyn till andra väsentliga intressen för den 
registeransvarige eller tredje part och om uppgifterna hade fått behandlas i sådant syfte om 
de inte hade varit blockerade.
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Ändringsförslag 1468
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Sådana personuppgifter som avses i 
punkt 4 får, med undantag för lagring, 
endast behandlas för bevisändamål, eller 
med den registrerades samtycke, eller för 
att skydda en annan fysisk eller juridisk 
persons rättigheter, eller för ett mål av 
allmänt intresse.

5. Sådana personuppgifter som avses i 
punkt 4 får, med undantag för lagring, 
endast behandlas för bevisändamål eller 
för att iaktta rättsliga registerförpliktelser, 
eller med den registrerades samtycke, eller 
för att skydda en annan fysisk eller juridisk 
persons rättigheter, eller för ett mål av 
allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 1469
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om behandlingen av personuppgifter är 
begränsad enligt punkt 4 ska den 
registeransvarige underrätta den 
registrerade innan vederbörande häver 
begränsningen på behandlingen.

6. Om behandlingen av personuppgifter är 
begränsad enligt punkt 4 ska den 
registeransvarige eller registerföraren
underrätta den registrerade innan 
vederbörande häver begränsningen på 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 1470
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Begäran om rättelse, radering eller 
blockering av uppgifter får inte inverka 
menligt på behandling som är nödvändig 
för att trygga, skydda och bevara 
motståndskraften hos ett eller flera 
informationssystem. Rätten till rättelse 
och/eller radering av personuppgifter ska 
dessutom inte gälla för personuppgifter 
som ska bevaras enligt en rättslig 
skyldighet eller för att skydda den 
registeransvariges, registerförarens eller 
tredje parters intressen.

Or. en

Motivering

Det finns omständigheter då den registrerades rätt till rättelse eller radering av 
personuppgifter inte bör gälla – t.ex. om EU-medlemsstaternas och andra jurisdiktioners 
lagstiftning innehåller krav på att vissa typer av personuppgifter ska bevaras av nationella 
säkerhetsskäl eller för utredningar av eventuella brott.

Ändringsförslag 1471
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att se till att de tidsgränser som 
införts för raderingen av personuppgifter 
och/eller för en periodisk översyn av 
behovet att lagra uppgifter iakttas.

utgår

Or. de

Motivering

Se artikel 17a.
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Ändringsförslag 1472
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att se till att de tidsgränser som 
införts för raderingen av personuppgifter 
och/eller för en periodisk översyn av 
behovet att lagra uppgifter iakttas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1473
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att de tidsgränser som införts 
för raderingen av personuppgifter och/eller 
för en periodisk översyn av behovet att 
lagra uppgifter iakttas.

7. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska införa rutiner för att se 
till att de tidsgränser som införts för 
raderingen av personuppgifter och/eller för 
en periodisk översyn av behovet att lagra 
uppgifter iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 1474
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om raderingen genomförs ska den 
registeransvarige inte på annat sätt 
behandla sådana personuppgifter.

utgår



AM\929498SV.doc 147/158 PE506.147v02-00

SV

Or. en

Motivering

På grund av införandet av pseudonymiserade uppgifter (artikel 4) krävs nu en differentiering 
av konsekvenserna med avseende på radering.

Ändringsförslag 1475
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om raderingen genomförs ska den 
registeransvarige inte på annat sätt 
behandla sådana personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1476
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om pseudonymiserade uppgifter enligt 
artikel 4.2a behandlas räcker det att 
radera alla länkar till den registrerade 
genom att ta bort dessa permanent och 
fullständigt och därigenom anonymisera 
kvarvarande uppgifter enligt artikel 4.2b, 
för att iaktta denna artikel.

Or. en

Motivering

Pseudonymiserade uppgifter införs som en form av personuppgifter, vilket inför en annan 
uppsättning bestämmelser för dessa i hela förordningen.
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Ändringsförslag 1477
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om villkoren för rätten att bli 
bortglömd och till radering är uppfyllda 
enligt punkterna 1 och 2 ska den 
registrerade även ha rätt att begära 
rättelse, radering, strykning eller 
avlistning av personuppgifter från alla 
tjänster i informationssamhället som 
erbjuder verktyg som möjliggör eller 
underlättar efterforskning av eller 
åtkomst till uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1478
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
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anges i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1479
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

Or. de

Motivering

Kommissionens behörighet är mycket långtgående och dessutom otydligt formulerad. 
Bestämmelser om skyldighet att radera uppgifter eller begränsa behandlingen har en direkt 
inverkan på möjligheterna till legitim behandling. En sådan bestämmelse bör antas i 
förordningen eller i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 1480
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

Or. es

Motivering

När det gäller de delegerade akterna kan vi inte godta punkt 9 i denna artikel eftersom den 
omfattar väsentliga delar av förordningen, som krävs för att den ska förstås ordentligt. Om 
dessa aspekter nödvändigtvis måste behandlas bör detta ske i förordningen.

Ändringsförslag 1481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
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särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1482
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 1483
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

utgår

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter,
b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,
c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

Or. de

Ändringsförslag 1484
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

9. Efter att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ska
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 i 
syfte att närmare precisera

Or. en

Ändringsförslag 1485
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kriterierna och kraven för 
tillämpningen av punkt 1 i fråga om 
särskilda sektorer och i särskilda 
situationer vid behandlingen av
personuppgifter,

a) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller tillämpningar av personuppgifter
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster som anges i 
punkt 2,

Or. en

Ändringsförslag 1486
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,

b) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4,

Or. en

Ändringsförslag 1487
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1488
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de kriterier och villkor för att begränsa 
behandlingen av personuppgifter som 
anges i punkt 4.

c) de kriterier och villkor för att blockera 
personuppgifter som anges i punkt 4.

Or. de

Ändringsförslag 1489
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Införande av tidsgränser för radering

Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att de tidsgränser som införts 
för raderingen av personuppgifter 
och/eller för en periodisk översyn av 
behovet att lagra uppgifter iakttas.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen i artikel 17.7 är ändamålsenlig till innehållet. Men det rör sig om en 
bestämmelse av övergripande karaktär, som liksom artikel 5 i rambeslut 2008/977/RIF borde 
utformas som en egen artikel för offentliga myndigheter.
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Ändringsförslag 1490
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet
1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.
2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

Or. en



PE506.147v02-00 156/158 AM\929498SV.doc

SV

Ändringsförslag 1491
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet
1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.
2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

Or. en
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Ändringsförslag 1492
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet
1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.
2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.

Or. en

Motivering

Flyttad till artikel 15.
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