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Ändringsförslag 1493
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt till uppgiftsportabilitet Rätt att erhålla uppgifter

Or. en

Motivering

Rätten till uppgiftsportabilitet är inte någon rätt som föreskrivs genom denna förordning. 
Genom att ändra denna rubrik och punkterna följer artikeln skäl 55.

Ändringsförslag 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt till uppgiftsportabilitet Rätt att erhålla uppgifter

Or. en

Ändringsförslag 1495
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.

Or. en

Ändringsförslag 1496
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1497
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Om den registrerade har lämnat 
personuppgifterna och de behandlas på 
elektronisk väg, ska den registrerade ha rätt 
att av den registeransvarige erhålla en 
kopia av de personuppgifter som lämnats i 
ett elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den registrerade 
kan fortsätta att använda, utan att hindras 
av den registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
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Or. en

Motivering

Det är förnuftigt att erhålla de uppgifter som man har lämnat till den registeransvarige.

Ändringsförslag 1498
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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, om detta inte skulle kräva en 
oproportionell insats från den 
registeransvariges sida.

Or. en

Motivering

I dess nuvarande form skulle artikeln väcka falska förhoppningar hos de registrerade, 
eftersom en stor del av personuppgifterna inom den offentliga sektorn inte är i ett elektroniskt, 
strukturerat och allmänt använt format. Offentliga myndigheter, t.ex. en kommun, kan ha en 
mängd olika databaser och arkiv. Om en medborgare begär att få ut alla personliga uppgifter 
som finns hos denna myndighet, kan detta kräva en exceptionell ansträngning från 
myndighetens sida.

Ändringsförslag 1499
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
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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.

allmänt använt format, ska den registrerade 
ha rätt att av den registeransvarige erhålla 
en kopia av de uppgifter som håller på att 
behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat 
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.

Om det format som begärts av den 
registrerade är ett annat format än 
behandlingsformatet får den 
registeransvarige ta ut en avgift för 
konverteringen. Avgiften får inte vara 
högre än kostnaden för den 
tillhandahållna tjänsten till 
marknadspriser.

Or. es

Motivering

Det viktiga när det gäller denna rättighet är inte att uppgifterna behandlas i ett strukturerat 
och allmänt använt format, utan snarare att uppgifterna i förekommande fall lämnas på ett 
sådant sätt. Med tanke på att de format som används för behandling av uppgifter ibland inte 
kan användas allmänt, förefaller det rimligt att ta ut en utgift för konverteringen av vissa 
begärda format.
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Ändringsförslag 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. 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, kompatibelt
och strukturerat format som är allmänt 
använt och som den registrerade kan 
fortsätta att använda.

Or. en

Ändringsförslag 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. 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 är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.

Or. en

Motivering

Att den registeransvarige har använt ovanliga dataformat får inte vara ett skäl att neka den 
registrerade några rättigheter.
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Ändringsförslag 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. 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, kompatibelt
och strukturerat format som är allmänt 
använt och som den registrerade kan 
fortsätta att använda.

Or. en

Ändringsförslag 1504
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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, så 
länge detta inte strider mot immateriell 
äganderätt eller den registeransvariges 
berättigade privata handelsbruk. 

Or. en
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Ändringsförslag 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Om den registrerade har lämnat 
personuppgifterna och de behandlas på 
elektronisk väg, ska den registrerade ha rätt 
att av den registeransvarige erhålla en 
kopia av de personuppgifter som lämnats i 
ett elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den registrerade 
kan fortsätta att använda, utan att hindras 
av den registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 1506
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en
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Motivering

Rätten att erhålla uppgifter måste kunna tillämpas oavsett vilken grund som är utgångspunkt 
för behandlingen.

Ändringsförslag 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1508
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 1509
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 
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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.

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.

Den registeransvarige från vilken 
uppgifterna återkallas ska radera 
uppgifterna såvida inte en fortsatt 
behandling är tillåten enligt annan 
gällande lagstiftning. De fall där det finns 
en rättslig skyldighet att lagra uppgifter 
kan regleras av unionslagstiftningen och 
medlemsstaternas lagstiftning, på 
grundval av mål av allmänt 
samhällsintresse som står i proportion till 
ändamålet och är förenliga med rätten till 
skydd av personuppgifter.

Or. es

Motivering

Det krävs en hänvisning till rätten till skydd av personuppgifter och rätten till radering. När 
det gäller kopior av uppgifter medför inte rätten till uppgiftsportabilitet nödvändigtvis att 
uppgifterna ska raderas. Om uppgiftsportabilitet betraktas i strikt bemärkelse, det vill säga 
att uppgifterna överförs från en registeransvarig till en annan, är radering emellertid 
relevant. I alla händelser krävs det garantier för de fall där lagring är nödvändig.

Ändringsförslag 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna 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 



AM\929505SV.doc 13/167 PE506.164v02-00

SV

allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

från vilken personuppgifterna återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 1512
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 som bevarats i ett system 
för automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, med undantag för 
uppgifter som inverkar menligt på 
affärshemligheter och som tillhandahålls 
i pappersform, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.

Or. fr

Ändringsförslag 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om punkterna 1 och 2 avser uppgifter 
om hälsotillstånd eller uppgifter som 
behandlas för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål samt i enlighet 
med de villkor och skyddsåtgärder som 
avses i artiklarna 81 och 83, får den 
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registeransvarige förbehålla sig rätten att 
säkerställa uppgifternas giltighet genom 
att inbegripa en form av officiell kontroll.

Or. en

Motivering

Det ligger i den registrerades intresse att säkerställa giltigheten för känsliga uppgifter om 
dessa uppgifter behandlas för hälso- och/eller forskningsändamål och dessa uppgifter ska 
överföras från den registeransvarige till ett annat system för automatisk behandling. 
Införandet av en digital kontroll genom e-signaturer eller elektroniska id-kort kommer att 
bidra till att göra processen säkrare och kompletterar de insatser som för närvarande 
utarbetas inom ramen för den digitala agendan för Europa.

Ändringsförslag 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska främja och 
använda ett fritt tillgängligt och 
användarvänligt format för att utöva 
rätten till uppgiftsportabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den registrerade använder sig av 
sin rätt till uppgiftsportabilitet ska denne 
meddela den registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas om en 
radering av uppgifterna önskas enligt 
artikel 17.
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Or. fr

Ändringsförslag 1516
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Der Regelungsgehalt ist wesentlich iSd Art 291 AEUV. Erst durch die delegierten Rechtsakte 
würden der Anwendungsbereich und die Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten 
Anforderungen für die betroffenen Rechtsanwender präzise bestimmt. Eine solche Regelung 
sollte soweit wie möglich in der Verordnung selbst erfolgen. Berührt wären auch technische 
Standards und Verfahren, die bestehende Formate und Infrastruktur in den Mitgliedstaaten 
berühren. Soweit die Kommission festlegen könnte, in welchem Format ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher personenbezogene Daten vorhalten muss, wäre dies ein 
Eingriff in den Geschäftsbetrieb und grundrechtsrelevant.

Ändringsförslag 1517
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 

utgår
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personuppgifter enligt punkt 2. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1518
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1519
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1520
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att specificera det elektroniska format 
som avses i punkt 1 samt de tekniska 
standarderna, villkoren och förfarandena 
för överföringen av personuppgifter enligt 
punkt 2.

Or. en

Motivering

Genom den övergripande ändringen ersätts samtliga genomförandeakter med delegerade 
akter i syfte att säkerställa att Europaparlamentet involveras fullt ut i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

3. Den registeransvarige ska fastställa det 
elektroniska format och de närliggande 
funktioner och förfaranden som används 
för överföringen av personuppgifter enligt 
punkt 2 genom hänvisning till de 
lämpligaste tillgängliga 
branschstandarderna eller i enlighet med 
definitioner från näringslivsaktörer eller 
från standardiseringsorgan. 
Kommissionen ska främja och bistå 
branschen, intressenterna och 
standardiseringsorganen i kartläggningen 
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och antagandet av tekniska standarder 
samt villkor och förfaranden för 
överföring av personuppgifter enligt 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 1522
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 2 och 3 ska inte gälla för 
den offentliga sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 1523
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades 
intressen eller grundläggande fri- och 
rättigheter.

1. Den registrerade ska ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f.

Or. en
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Ändringsförslag 1524
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades 
intressen eller grundläggande fri- och 
rättigheter.

1. Den registrerade ska alltid ha rätt att när 
som helst göra invändningar mot 
behandling av personuppgifter som 
grundar sig på artikel 6.1 d, e och f. Denna 
rätt ska uttryckligen erbjudas den 
registrerade på ett begripligt sätt och ska 
vara tydligt åtskiljbar från annan 
information.

Or. en

Ändringsförslag 1525
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför 
sig till vederbörandes specifika situation, 
ha rätt att när som helst göra invändningar
mot behandling av personuppgifter som 
grundar sig på artikel 6.1 d, e och f, om 
inte den registeransvarige visar på
avgörande och berättigade skäl för 
behandlingen som väger tyngre än den 
registrerades intressen eller 
grundläggande fri- och rättigheter.

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför 
sig till vederbörandes specifika situation, 
ha rätt att göra invändningar, om inte den 
registeransvarige visar på berättigade
intressen som väger tyngre än den 
registrerades intressen. Rätt att göra 
invändningar föreligger inte om 
behandlingen sker till följd av en rättslig 
bestämmelse. 

Or. de
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Motivering

Formuleringen av avvägningen i punkt 1 i förslaget till förordning skiljer sig från 
formuleringen av avvägningen i artikel 6.1 f, och den hittillsvarande avvägningen i 
direktiv 95/46/EG har inte samma formulering i artikel 14 a jämfört med artikel 7 f. 

Ändringsförslag 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades 
intressen eller grundläggande fri- och
rättigheter.

1. Den registrerade ska ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f.

Or. en

Ändringsförslag 1527
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför 
sig till vederbörandes specifika situation, 
ha rätt att när som helst göra invändningar 
mot behandling av personuppgifter som 
grundar sig på artikel 6.1 d, e och f, om 
inte den registeransvarige visar på 
avgörande och berättigade skäl för 

(Berör inte den svenska versionen.)
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behandlingen som väger tyngre än den 
registrerades intressen eller grundläggande 
fri- och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1528
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades 
intressen eller grundläggande fri- och 
rättigheter.

1. Den registrerade ska ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d och e.

Or. en

Ändringsförslag 1529
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför 
sig till vederbörandes specifika situation, 
ha rätt att när som helst göra invändningar 
mot behandling av personuppgifter som 
grundar sig på artikel 6.1 d, e och f, om 
inte den registeransvarige visar på 
avgörande och berättigade skäl för 
behandlingen som väger tyngre än den 

1. Den registrerade ska, av tvingande och 
berättigade skäl som hänför sig till 
vederbörandes specifika situation, ha rätt 
att när som helst göra invändningar mot 
behandling av personuppgifter avseende 
honom eller henne som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f.
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registrerades intressen eller 
grundläggande fri- och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1530
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades intressen 
eller grundläggande fri- och rättigheter.

1. Den registrerade ska ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades intressen 
eller grundläggande fri- och rättigheter.

Or. en

Motivering

Det är praktiskt taget omöjligt för den som är registrerad att hävda sin specifika situation. 
Det bör alltid vara möjligt för den registrerade att komma med invändningar och den 
registeransvarige får därefter visa på tvingande och berättigade skäl som gör att 
behandlingen är laglig.

Ändringsförslag 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt 

utgår
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invända mot behandlingen av sina 
personuppgifter för sådan 
marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 1532
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt invända 
mot behandlingen av sina personuppgifter 
för sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Om personuppgifterna behandlas på 
grundval av artikel 6.1 f, ska den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt invända 
mot behandlingen av sina personuppgifter 
för sådan marknadsföring. Denna rätt ska
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Or. de

Motivering

Bei einer Datenverarbeitung auf Grundlage der Abwägungsklausel in Art. 6 Abs. 1 f) ist zum 
Schutz der Belange des Betroffenen ein bedingungsloses Widerspruchsrecht notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die Weitergabe von Kundendaten an Dritte zu Werbezwecken. Die in 
Art. 19 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Re-gelung impliziert eine 
grundsätzliche Zulässigkeit der Datenweitergabe und Daten-nutzung zu Werbezwecken, die 
aus Verbraucher- und Datenschutzsicht kritisch beur-teilt wird und eine Absenkung des 
derzeit in Deutschland geltenden Datenschutzni-veaus zur Folge hätte.

Ändringsförslag 1533
Timothy Kirkhope

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att invända mot behandlingen av 
sina personuppgifter för sådan
marknadsföring. Denna rätt ska erbjudas 
den registrerade på ett begripligt och 
tydligt sätt och ska vara tydligt åtskiljbar 
från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 1534
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Behandling av personuppgifter för 
direkt marknadsföring ska kräva att den 
registrerade lämnar sitt uttryckliga 
samtycke. Uppgifterna får inte lämnas till 
tredje part. Samtycke ska alltid kunna 
återkallas kostnadsfritt. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt
åtskiljbar från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 1535
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 

2. Om personuppgifterna behandlas eller 
är avsedda att behandlas för direkt 
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ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

marknadsföring, ska den registrerade alltid
ha rätt att utan någon vidare motivering
kostnadsfritt invända mot behandlingen av 
sina personuppgifter för sådan 
marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Behandling av personuppgifter för 
direkt marknadsföring ska kräva att den 
registrerade lämnar sitt uttryckliga 
samtycke. Uppgifterna får inte lämnas till 
tredje part. Samtycke ska alltid kunna 
återkallas kostnadsfritt. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater skulle kommissionens förslag leda till ett betydligt lägre uppgiftsskydd i 
fråga om direktmarknadsföring.

Ändringsförslag 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den registrerade 
ha rätt att kostnadsfritt invända mot 
behandlingen av sina personuppgifter för 
sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Denna rätt ska inbegripa en rätt att 
invända mot insamling och användning 
av personuppgifter som erhålls genom 
internetspårning av den registrerades 
preferenser och beteende på webbplatser. 
Om en registrerad person uttrycker denna 
rätt att invända genom tekniska medel, 
t.ex. en webbläsarinställning, ska 
registeransvariga och registerförare 
respektera denna invändning i enlighet 
med tekniska branschstandarder, och 
måste skaffa sig den registrerades 
samtycke att behandla personuppgifter 
som har erhållits genom internetspårning 
för marknadsföringsändamål. Samtycke 
till internetspårning ska göra det möjligt 
att utföra konstant internetspårning på 
samtliga webbplatser, om detta samtycke 
inte därefter återkallas av den 
registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 1538
Timothy Kirkhope

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en invändning godtas enligt 
punkt 1 och 2, ska den registeransvarige 
inte längre använda eller på annat sätt 

utgår
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behandla de berörda personuppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1539
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1 
och 2, ska den registeransvarige inte 
längre använda eller på annat sätt 
behandla de berörda personuppgifterna.

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1 
och 2, får den registeransvarige 
fortsättningsvis endast använda de berörda 
personuppgifterna för historiska, 
statistiska och vetenskapliga ändamål 
eller välja att ta bort uppgifterna.

Or. hu

Motivering

Efter det att förhållandet mellan den registeransvarige och den registrerade har upphört 
fortsätter de berörda personuppgifterna att vara relevanta som statistiskt underlag för 
undersökningar av trender och annan forskning. Konkret exempel: det är inte möjligt att ta 
fram historiska data när det gäller användare av banktjänster, eftersom alla banker raderar 
uppgifter som rör kunder som inte längre har en affärsrelation till banken.

Ändringsförslag 1540
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1
och 2, ska den registeransvarige inte längre 
använda eller på annat sätt behandla de 
berörda personuppgifterna.

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1, 
2 och 3a, ska den registeransvarige inte 
längre använda eller på annat sätt behandla 
de berörda personuppgifterna.

Or. en
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Ändringsförslag 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1
och 2, ska den registeransvarige inte längre 
använda eller på annat sätt behandla de 
berörda personuppgifterna.

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1, 
ska den registeransvarige informera den 
registrerade om de tvingande och 
berättigade skäl som föreligger enligt
punkt 1, eller i annat fall upphöra att 
använda eller behandla de berörda 
personuppgifterna. Om invändningen 
godtas enligt punkt 2, ska den 
registeransvarige inte längre använda eller 
på annat sätt behandla de berörda 
personuppgifterna.

Or. es

Ändringsförslag 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om pseudonymiserade uppgifter 
behandlas med stöd av artikel 6.1, ska den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt 
invända mot behandlingen. Denna rätt 
ska erbjudas den registrerade på ett 
begripligt sätt och vara tydligt åtskiljbar 
från annan information.

Or. en
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Ändringsförslag 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om pseudonymiserade uppgifter 
behandlas med stöd av artikel 6.1, ska den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt 
invända mot behandlingen. Denna rätt 
ska erbjudas den registrerade på ett 
begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 1544
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder på grundval av profilering Åtgärder på grundval av automatisk 
behandling 

Or. en

Ändringsförslag 1545
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 

1. Varje fysisk person ska ha rätt att 
invända mot att bli föremål för åtgärder
som grundas på profilering enligt 
definitionen i artikel 4.2.
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grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

Or. en

Motivering

En registrerad person får endast omfattas av en åtgärd på grundval av profilering om 
behandlingen baseras på grunderna för laglig behandling och åtföljs av unionslagstiftningen 
eller en medlemsstats lagstiftning där det också fastställs lämpliga åtgärder för att säkerställa 
den registrerades berättigade intressen. Varje fysisk person ska ha rätt att göra invändningar 
mot att omfattas av åtgärder som grundas på profilering.

Ändringsförslag 1546
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som grundas 
på automatisk behandling som är avsedd 
att bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. de
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Motivering

Även om en behandling eller bedömning av ett visst sakförhållande endast delvis är 
automatisk finns det ändå risk för att vissa aspekter inte beaktas och för att den registrerade 
därmed åsamkas betydande skada. 

Ändringsförslag 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje registrerad person ska ha rätt att 
begära att inte omfattas av en åtgärd som
negativt påverkar denna registrerade 
person, och som enbart grundas på 
automatisk behandling av uppgifter i syfte 
att utvärdera, analysera eller förutsäga den 
registrerades arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

Or. en

Motivering

Ytterligare särskilda åtgärder för automatisk behandling av personuppgifter är endast 
berättigade i fall där åtgärden i fråga har en negativ rättslig inverkan. All annan profilering 
som utgör behandling av personuppgifter är normal behandling, och omfattas redan av 
samtliga bestämmelser i förordningen.

Ändringsförslag 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 1. Varje fysisk person ska ha rätt att varken 
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omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

på eller utanför internet omfattas av en 
åtgärd som har rättsliga följder för 
vederbörande eller märkbart påverkar 
vederbörande, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. en

Ändringsförslag 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje registrerad person ska ha rätt att 
inte omfattas av behandling av 
personuppgifter som har negativa rättsliga 
följder för denna registrerade person eller 
på ett jämförbart sätt påverkar 
vederbörande, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
den registrerade eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet den registrerades 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. en

Ändringsförslag 1550
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har en rättslig
följd för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
eller till övervägande del grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende. Sådan 
automatisk behandling får omfatta 
tillämpning av webbanalysverktyg, 
spårning för att bedöma 
användarbeteende, upprättande av 
rörelseprofiler genom mobilapplikationer, 
eller upprättande av personliga profiler 
genom sociala nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller påverkar 
vederbörande på ett märkbart negativt 
sätt, och som enbart grundas på automatisk 
behandling som är avsedd att bedöma vissa 
personliga egenskaper hos vederbörande 
eller att analysera eller förutsäga i 
synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.
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Or. pl

Ändringsförslag 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller på ett 
relevant sätt påverkar vederbörande, och 
som i första hand baseras på automatisk 
behandling som är avsedd att bedöma vissa 
personliga egenskaper hos vederbörande 
eller att analysera eller förutsäga i 
synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. en

Ändringsförslag 1553
Timothy Kirkhope

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som enbart grundas 
på automatisk behandling som är avsedd 
att bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende, utan att det 
påverkar lagliga och legitima former av 
profilering som används kommersiellt 
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beteende. eller i syfte att förebygga, utreda eller 
lagföra kriminell verksamhet. 

Or. en

Ändringsförslag 1554
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller påverkar 
vederbörande negativt i rättsligt 
hänseende, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
förutsäga i synnerhet vederbörandes 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende.

Or. de

Ändringsförslag 1555
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga 
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av ett beslut som har rättsliga 
följder för vederbörande och på ett 
märkbart negativt sätt påverkar 
vederbörande, och som enbart grundas på 
automatisk behandling som är avsedd att 
bedöma vissa personliga egenskaper hos 
vederbörande eller att analysera eller 
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vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

förutsäga vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser eller pålitlighet.

Or. en

Ändringsförslag 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. grundar sig på den registeransvariges 
berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av en åtgärd av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

utgår

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller 
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller
b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en 
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medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller
c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

Or. en

Ändringsförslag 1558
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av en åtgärd av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av en åtgärd på grundval 
av profilering endast om behandlingen

Or. en

Ändringsförslag 1559
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av en åtgärd av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av ett beslut av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

Or. en
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Ändringsförslag 1560
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller 
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller

utgår

Or. en

Motivering

Strykning i enlighet med ändringarna i artikel 20.1 och 20.2 c.

Ändringsförslag 1561
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller 
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) krävs för att fullgöra ett avtal till vilket 
den registrerade är part eller för att 
genomföra åtgärder som föregår ett 
sådant avtal på den registrerades begäran, 
förutsatt att lämpliga åtgärder för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen, exempelvis rätten att få till stånd 
mänsklig medverkan, har vidtagits, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 1562
Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) utförs som en nödvändighet för
ingåendet eller fullgörandet av ett avtal, om 
den registrerades begäran om ingående 
eller fullgörande av avtalet har bifallits 
eller om lämpliga åtgärder för att skydda 
den registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

Or. en

Ändringsförslag 1563
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
inklusive rätten att få meningsfull 
information om vilka logiska funktioner 
som används vid profileringen och rätten 
att få till stånd mänsklig medverkan, har 
vidtagits, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har undersökts eller 
om lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
inklusive rätten att få information om 
profileringskriterierna och rätten att få till 
stånd mänsklig medverkan, har vidtagits, 
eller 

Or. en

Ändringsförslag 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) är nödvändig för ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
inklusive rätten att få meningsfull 
information om vilka logiska funktioner 
som används vid profileringen, samt 
rätten att få till stånd mänsklig medverkan,
inklusive en förklaring av det beslut som 
fattas efter sådan medverkan, har 
vidtagits, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller 

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits samt 
arrangemang som gör det möjligt för den 
registrerade att framföra sina synpunkter, 
eller 

Or. en

Ändringsförslag 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Profilering som innebär 
diskriminering mot enskilda personer på 
grund av ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religion eller 
trosuppfattningar, medlemskap i 
fackföreningar, sexuell läggning eller 
könsidentitet, eller som leder till åtgärder 
med denna verkan, ska förbjudas. 
Profilering inom ramen för en anställning 
ska förbjudas, inklusive när det handlar 
om svartlistning av vissa anställda.

Or. en
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Ändringsförslag 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) grundar sig på pseudonymiserade
uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 1569
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Profilering får inte användas för att 
identifiera eller särskilja barn.

Or. en

Ändringsförslag 1570
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller 

utgår

Or. en
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Motivering

Strykning i enlighet med ändringarna i artikel 20.1 och 20.2 c.

Ändringsförslag 1571
Joanna Senyszyn

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller 

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning och som skyddar de 
registrerades berättigade intressen samt 
skyddar mot eventuell diskriminering till 
följd av de åtgärder som beskrivs i 
punkt 1,

Or. en

Ändringsförslag 1572
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller 

b) uttryckligen tillåts enligt en rättslig 
grund där det också fastställs lämpliga 
åtgärder till skydd för den registrerades 
berättigade intressen, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller 

b) tillåts enligt unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen och 
grundläggande rättigheter, inklusive 
rätten till icke-diskriminering, eller

Or. en

Ändringsförslag 1574
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller 

b) är nödvändig för att uppfylla
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller

Or. en

Ändringsförslag 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning och som skyddar de 
registrerades berättigade intressen samt 
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registrerades berättigade intressen, eller skyddar mot eventuell diskriminering till 
följd av de åtgärder som beskrivs i 
punkt 1, eller

Or. en

Ändringsförslag 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uttryckligen tillåts enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning där det också fastställs 
lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades berättigade intressen, eller

b) tillåts enligt unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller

Or. pl

Ändringsförslag 1577
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts, 
däribland ett verkningsfullt skydd mot 
eventuell diskriminering till följd av de 
åtgärder som beskrivs i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 1578
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på artikel 6 i denna 
förordning och åtföljs av en lag i 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen.

Or. en

Motivering

En registrerad person får endast omfattas av en åtgärd som baseras på profilering om 
behandlingen baseras på grunderna för laglig behandling och åtföljs av unionslagstiftningen 
eller en medlemsstats lagstiftning där det också fastställs lämpliga åtgärder för att säkerställa 
den registrerades berättigade intressen. Varje fysisk person ska ha rätt att göra invändningar 
mot att omfattas av åtgärder på grundval av profilering.

Ändringsförslag 1579
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) är laglig enligt artikel 6.1 a–f i denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 1580
Joanna Senyszyn

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts, 
däribland ett verkningsfullt skydd mot 
eventuell diskriminering till följd av de 
åtgärder som beskrivs i punkt 10.

Or. en

Ändringsförslag 1581
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts, 
däribland möjligheten att när som helst 
återkalla ett samtycke samt ett 
verkningsfullt skydd mot eventuell 
diskriminering till följd av de åtgärder 
som beskrivs i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts. Den 
registeransvarige måste införa ett 
verkningsfullt skydd mot eventuell 
diskriminering till följd av de åtgärder 
som beskrivs i punkt 1. Sådana åtgärder 
måste baseras på vetenskapligt erkända 
matematiska och statistiska förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts.

c) grundar sig på den registrerades 
samtycke, på de villkor som fastställs i 
artikel 7 och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder har införts, 
däribland ett verkningsfullt skydd mot 
eventuell diskriminering till följd av de 
åtgärder som beskrivs i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 1584
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utförs för att övervaka och förhindra 
bedrägerier, eller

Or. en

Ändringsförslag 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) är begränsad till pseudonymiserade 
uppgifter. Sådana uppgifter får inte 
matchas med uppgifter om bäraren av 
pseudonymen. Artikel 19.3a ska tillämpas 
på motsvarande sätt.

Or. en

Motivering

I enlighet med § 15 tredje stycket i den tyska telemedialagen som främjar pseudonymisering 
av uppgifter och utgör en tydlig rättslig ram för profilering, bland annat på områdena för 
reklam och marknadsundersökningar.

Ändringsförslag 1586
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) utförs på grundval av en välgrundad 
misstanke om brott som skadar den 
registeransvarige, eller

Or. en

Ändringsförslag 1587
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) utförs i syfte att pröva risk- och 
kreditvärdighet och garantera säkerhet 
och tillförlitlighet för de tjänster som 
tillhandahålls av en registeransvarig, eller

Or. en

Ändringsförslag 1588
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) krävs för att hävda den 
registeransvariges berättigade intresse i 
enlighet med artikel 6.1 ja, eller

Or. en

Ändringsförslag 1589
Louis Michel



AM\929505SV.doc 51/167 PE506.164v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) är nödvändig för att utföra en 
arbetsuppgift av allmänt intresse eller som 
är ett led i myndighetsutövning som utförs 
av den registeransvarige eller tredje man 
till vilken personuppgifterna har lämnats 
ut, eller

Or. en

Ändringsförslag 1590
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cf) är nödvändig för ändamål som rör 
berättigade intressen för den 
registeransvarige, tredje part eller parter 
till vilka profiler eller uppgifter har 
lämnats ut, utom när sådana intressen är 
underordnade de registrerades 
grundläggande rättigheter och friheter, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 1591
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cg) är nödvändig med avseende på 
intressen som är av grundläggande 
betydelse för den registrerade.
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Or. en

Ändringsförslag 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Profilering som innebär direkt eller 
indirekt diskriminering mot enskilda 
personer på grund av ras eller etniskt 
ursprung, socioekonomisk status, 
politiska åsikter, religion eller 
trosuppfattningar, medlemskap eller 
verksamhet i fackföreningar, sexuell 
läggning eller könsidentitet, eller som 
leder till åtgärder med denna verkan, ska 
alltid förbjudas. Profilering ska alltid 
förbjudas inom ramen för en anställning.

Or. en

Ändringsförslag 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller 
anställningsförhållanden är det förbjudet 
att behandla eller använda sig av 
personuppgifter för permanent 
övervakning av arbetstagare eller 
profilering av dem, för framtagande och 
spridning av svarta listor över 
arbetstagare, för kontroll av 
arbetsinsatser eller beteende eller för en 
uppsägning på grund av sjukdom. Även 
arbetssökandes personuppgifter ska 
omfattas av detta skydd.
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Or. fr

Ändringsförslag 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1595
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte omfatta eller generera uppgifter 
som ingår i de särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i artikel 9, utom 
när dessa omfattas av de undantag som 
förtecknas i artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 1596
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1597
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

3. Profilering av en fysisk person får inte 
grunda sig på de särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
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kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9, om inte den registrerade har 
lämnat sitt samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte i första hand grunda sig på de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1600
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Profilering på grundval av ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religion eller trosuppfattning, 
medlemskap i fackföreningar, sexuell 
läggning eller könsidentitet som har en 
negativ inverkan på enskilda ska 
förbjudas.

Or. en
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Ändringsförslag 1601
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om inte annat följer av andra 
bestämmelser med brottsbekämpande 
syfte på EU- eller medlemsstatsnivå är 
automatisk behandling av personuppgifter 
i syfte att få fram rörelseprofiler 
förbjuden. 

Or. de

Motivering

Förutom i brottsbekämpande syfte måste det vara förbjudet att behandla eller sammanställa 
personuppgifter på ett sådant sätt att en rörelseprofil för den registrerade kan fås fram, om 
inte den registrerade gett sitt uttryckliga samtycke till detta. 

Ändringsförslag 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kreditvärdighetsuppgifter och 
profileringar får användas i samband med 
avtalsingående endast om det finns bevis 
för att särskild risk för 
betalningsinställelse föreligger. 
Vid en bedömning av risken för 
betalningsinställelse får endast 
personuppgifter med direkt relevans för 
kreditvärdigheten användas, exempelvis 
betalningsanmärkningar eller uppgifter 
om insolvens.
Om scoringmetoder används måste de 
leda till vetenskapligt tillförlitliga resultat. 
Tillhandahållaren av 
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kreditvärdighetsuppgifter och den som 
efterfrågar dem måste agera transparent. 
En konsument bör informeras om de 
uppgifter som använts, eventuella 
scoringmetoder osv. Uppgifter om 
kreditvärdighet måste vara uppdaterade 
och korrekta.
Hälsouppgifter får inte användas för 
scoring.

Or. de

Ändringsförslag 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Barn får aldrig bli föremål för 
profileringsåtgärder enligt vad som avses i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1605
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för en åtgärd av den typ som anges i punkt 
1 och de förutsedda effekterna av sådan 
behandling på den registrerade.

4. Den information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 ska 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade samt resultatet av den 
riskanalys avseende dataskydd som avses i 
artikel 33 i den mån denna avser den 
registrerade.

Or. en

Motivering

De registrerade bör även upplysas om vilka risker som behandlingen av uppgifter medför.

Ändringsförslag 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

Or. es
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Ändringsförslag 1607
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska varje 
registeransvarig utan dröjsmål underrätta
den registrerade separat om behandling 
som sker av de skäl som anges i punkt 1 
och om de förutsedda effekterna av sådan 
behandling på den registrerade.

Or. de

Motivering

För profileringar införs en separat informationsplikt som gäller för såväl direkt som indirekt 
ansvariga för registret.

Ändringsförslag 1608
Timothy Kirkhope

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för en åtgärd av den typ som anges i 
punkt 1 och de förutsedda effekterna av 
sådan behandling på den registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för en åtgärd av den typ som anges i 
punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artiklarna 14
och 15 inbegripa information om 
förekomsten av behandling för en åtgärd av 
den typ som anges i punkt 1, inklusive 
kriterierna för behandlingen i fråga och 
de förutsedda effekterna av sådan 
behandling på den registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 1610
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för en åtgärd av den typ som anges i 
punkt 1 och de förutsedda effekterna av 
sådan behandling på den registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av behandling 
för ett beslut av den typ som anges i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 inbegripa 
information om förekomsten av en åtgärd 
av den typ som anges i punkt 1, 
meningsfull information om vilka logiska 
funktioner som används och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 1612
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 

utgår
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att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1615
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1617
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

5. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna och villkoren för sådana 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades grundläggande rättigheter 
avseende bestämmelserna i denna artikel 
samt de berättigade intressen som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För barn får profilering aldrig tillåtas, 
oavsett om barnets förälder eller rättsliga 
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företrädare har lämnat eventuellt 
samtycke.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag nämns förbudet mot profilering för barn endast i skäl 58. Genom att 
integrera detta förbud i en artikel blir det rättsligt bindande.

Ändringsförslag 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningar Utökningar och begränsningar

Or. de

Ändringsförslag 1620
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att garantera

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar eller 
utvidgar tillämpningsområdet för de 
skyldigheter och rättigheter som föreskrivs 
i artikel 5 a–e, artiklarna 11–19 och 
artikel 32, om en sådan begränsning eller 
utvidgning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle i syfte att garantera

Or. en
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Motivering

Det finns inget giltigt skäl att binda medlemsstaterna till att endast begränsa vissa 
skyldigheter och rättigheter.

Ändringsförslag 1621
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i 
ett demokratiskt samhälle i syfte att 
garantera

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i artikel 5 c 
och e, artiklarna 11–13 och 15–19, 
artikel 20.1, 20.2 och 20.4 och artikel 32,
förutsatt att den uppfyller ett tydligt
definierat mål av allmänt intresse, 
respekterar det väsentliga innehållet i 
rätten till skydd av personuppgifter, står i 
proportion till det legitima mål som 
eftersträvas samt respekterar den 
registrerades grundläggande rättigheter 
och intressen i syfte att garantera

Or. en

Ändringsförslag 1622
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
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tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att garantera

tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter i artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att garantera

Or. en

Ändringsförslag 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att garantera

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att garantera

Or. en

Motivering

Andras intressen bör inbegripas i den här förordningstexten i största möjliga utsträckning. 
Grundprinciperna i artikel 5 bör inte uppvägas av annan lagstiftning, men får definieras 
ytterligare i sådan lagstiftning.

Ändringsförslag 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som begränsar 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning utgör 
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att garantera

1. Det ska vara möjligt att i 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning införa en 
lagstiftningsåtgärd som utökar eller
begränsar tillämpningsområdet för de 
skyldigheter och rättigheter som föreskrivs 
i artikel 5 a−e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan utökning eller
begränsning utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle i syfte att garantera

Or. de

Motivering

För att man ska kunna stärka personuppgiftsskyddet i EU bör artikel 21 inte bara göra det 
möjligt att begränsa, utan även utöka skyldigheterna och rättigheterna. Den tyska federala 
dataskyddslagstiftningen ger en långtgående informationsrätt när det gäller t.ex. 
kreditupplysnings- eller direktreklamföretag.

Ändringsförslag 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsmarknadens parter kan genom 
en lagstiftningsåtgärd begränsa 
tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i 
artikel 5 a–e, artiklarna 11–20 och 
artikel 32, om en sådan begränsning har 
överenskommits i nationella kollektivavtal 
och utgör en nödvändig och proportionell 
åtgärd.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna har reglerat sina arbetsmarknader på mycket olika sätt. En del 
medlemsstater har lagstiftningstraditioner och andra har en hög grad av reglering som 
härrör från kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) statens säkerhet,

Or. de

Motivering

Tilläggen genom led aa och led aaa krävs för att artikel 21 ska stämma överens med den 
redan beprövade bestämmelsen i artikel 13.1 i direktiv 46/95.

Ändringsförslag 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) försvaret,

Or. de

Motivering

Tilläggen genom led aa och led aaa krävs för att artikel 21 ska stämma överens med den 
redan beprövade bestämmelsen i artikel 13.1 i direktiv 46/95.

Ändringsförslag 1628
Jan Mulder
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) nationell säkerhet,

Or. en

Ändringsförslag 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förebyggande, utredning, avslöjande och 
lagföring av brott,

b) förebyggande, utredning, avslöjande och 
lagföring av specifika brott,

Or. en

Ändringsförslag 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) användningen av pseudonymiserade 
uppgifter, 

Or. de

Motivering

Tilläggen genom led aa och led aaa krävs för att artikel 21 ska stämma överens med den 
redan beprövade bestämmelsen i artikel 13.1 i direktiv 46/95.

Ändringsförslag 1631
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) nationell säkerhet,

Or. en

Motivering

Även om den nationella säkerheten inte regleras genom unionslagstiftningen, är det 
nödvändigt att klargöra att de registeransvariga inte överträder förordningen om de 
begränsar de registrerades rättigheter i den nationella säkerhetens intresse.

Ändringsförslag 1632
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en 
medlemsstats allmänna intressen, särskilt
ett av unionens eller en medlemsstats 
viktiga ekonomiska eller finansiella 
intressen, däribland penning-, budget- eller 
skattefrågor och skydd av marknadens 
stabilitet och integritet,

c) ett av unionens eller en medlemsstats 
viktiga ekonomiska eller finansiella 
intressen, däribland penning-, budget- eller 
skattefrågor och skydd av marknadens 
stabilitet och integritet,

Or. en

Motivering

”Andra allmänna intressen” är ett alltför vitt begrepp och riskerar att bli ett rättsligt kryphål.

Ändringsförslag 1633
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 
integritet,

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
betydande allmänna intressen, särskilt i 
fråga om viktiga penning-, budget- eller 
skattefrågor,

Or. en

Ändringsförslag 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 
integritet,

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, t.ex. ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 
integritet,

Or. en

Ändringsförslag 1635
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av 
unionens eller en medlemsstats viktiga 
ekonomiska eller finansiella intressen, 

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen,
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däribland penning-, budget- eller 
skattefrågor och skydd av marknadens 
stabilitet och integritet,

Or. en

Ändringsförslag 1636
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 
integritet,

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor,

Or. en

Ändringsförslag 1637
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 
integritet,

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen,

Or. en
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Motivering

Unionens eller en medlemsstats allmänna intressen bör inte begränsas till ekonomiska och 
finansiella intressen.

Ändringsförslag 1638
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förebyggande, utredning, avslöjande 
och lagföring av överträdelser av etiska 
regler som gäller för lagreglerade yrken,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1639
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) skydd av internationella förbindelser,

Or. en

Ändringsförslag 1640
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) en tillsyns-, inspektions- eller 
regleringsfunktion som, även om den är 
av övergående karaktär, är förbunden 

utgår
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med myndighetsutövning i de i led a, b, c 
och d nämnda fallen,

Or. en

Ändringsförslag 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) en tillsyns-, inspektions- eller 
regleringsfunktion som, även om den är av 
övergående karaktär, är förbunden med
myndighetsutövning i de i led a, b, c och d 
nämnda fallen,

e) en tillsyns-, inspektions- eller 
regleringsfunktion inom ramen för
behörig myndighetsutövning i de i led a, b, 
c och d nämnda fallen,

Or. en

Ändringsförslag 1642
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) skydd av den registrerade eller andras 
fri- och rättigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1643
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) rätten till förtrolig kommunikation och 
sekretess mellan advokat och klient.

Or. en

Motivering

Rätten till förtrolig kommunikation och sekretess mellan advokat och klient är sedan länge 
etablerade principer som används vid rättskipningen.

Ändringsförslag 1644
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen 
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 vara nödvändiga och 
proportionella i ett informationssamhälle, 
och innehålla särskilda bestämmelser 
avseende
a) målen för behandlingen,
b) fastställandet av den registeransvarige,
c) de specifika ändamålen och metoderna 
för behandlingen,
d) de kategorier av personer som har 
tillstånd att behandla uppgifterna,
e) det förfarande som ska följas för
behandlingen,
f) garantier för att förhindra missbruk,
g) de registrerades rätt att bli informerade 
om begränsningen.

Or. hu
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Motivering

Det är värt att även på denna nivå legitimera informationssamhället som en faktor som finns 
och fungerar. Behandlingen av uppgifter är starkt sammankopplad med 
informationssamhället, eftersom uppgifterna innehåller information.

Ändringsförslag 1645
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 uppfylla normerna för 
nödvändighet och proportionalitet enligt 
artikel 1 och innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende 
ändamålen för behandlingen och 
fastställandet av den registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 1646
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen 
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende syftet 
med behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

Or. de

Ändringsförslag 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 uppfylla normerna för 
nödvändighet och proportionalitet enligt 
artikel 1 och innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende 
ändamålen för behandlingen och 
fastställandet av den registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 1648
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen 
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 vara nödvändiga och 
proportionella i ett demokratiskt samhälle, 
och innehålla särskilda bestämmelser 
åtminstone avseende

a) målen för behandlingen,
b) fastställandet av den registeransvarige,

c) de specifika ändamålen och metoderna 
för behandlingen,
d) de kategorier av personer som har 
tillstånd att behandla uppgifterna,
e) det förfarande som ska följas för 
behandlingen,
f) garantier för att förhindra missbruk,
g) de registrerades rätt att bli informerade 
om begränsningen.

Or. en
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Ändringsförslag 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla 
lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 1 
innehålla särskilda bestämmelser 
åtminstone avseende målen för 
behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. Alla lagstiftningsåtgärder som avses i 
punkt 1 ska innehålla särskilda 
bestämmelser avseende målen för 
behandlingen, vilka kategorier av 
personuppgifter som behandlas, de 
specifika metoderna och ändamålen för 
behandlingen, de kategorier av personer 
som har rätt att behandla uppgifterna, 
utnämningen av den registeransvarige
samt skyddsåtgärder mot otillåten åtkomst
eller överföring av uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1650
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artiklarna 11–20 ska inte tillämpas 
om behandlingen av personuppgifter är 
nödvändig för att den registeransvarige 
ska fullgöra andra rättsliga, 
regleringsmässiga och yrkesrelaterade 
åtaganden, framför allt för att förhindra 
penningtvätt och/eller finansiering av 
terrorism.

Or. en
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Ändringsförslag 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De lagstiftningsförslag som avses i 
punkt 1 ska varken tillåta eller ålägga 
privata registeransvariga att bevara andra 
uppgifter än sådana uppgifter som är 
strikt nödvändiga för det ursprungliga 
ändamålet.

Or. en

Ändringsförslag 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje sådan lagstiftningsåtgärd ska 
omfatta ett krav om att underrätta den 
registrerade om begränsningen av 
vederbörandes rätt samt om möjligheten 
att få indirekt tillgång via den nationella 
tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 1653
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registeransvariges ansvar Den registeransvariges ansvar och 
ansvarsskyldighet
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Or. en

Ändringsförslag 1654
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder med 
hänsyn till den senaste tekniken för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1655
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och på ett öppet sätt kunna visa 
att behandlingen av personuppgifter utförs 
i enlighet med denna förordning. 
Ansvarsskyldigheten ska alltid ligga hos 
ledningen.

Or. en
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Ändringsförslag 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

1. Den registeransvarige får anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 1657
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

1. Den registeransvarige ska anta lämpliga 
policyer och genomföra lämpliga åtgärder 
för att säkerställa och kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter utförs i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta möjliggör en riskbaserad metod.

Ändringsförslag 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter utförs i 
enlighet med denna förordning.

1. Med beaktande av den senaste 
tekniken, arten av behandlade 
personuppgifter och typen av organisation 
ska lämpliga och bevisbara tekniska och 
organisatoriska åtgärder, både vid 
tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten 
för själva behandlingen, genomföras på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och 
säkerställer skyddet av den registrerades 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Förordningen bör vara tillräckligt flexibel för att olika organisationer ska kunna genomföra 
de effektivaste tekniska och organisatoriska åtgärderna som passar varje organisations art 
och struktur.

Ändringsförslag 1659
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
principerna för uppgiftsskydd i denna 
förordning, och att avsett resultat uppnås 
för de registrerade. 

Or. en



AM\929505SV.doc 83/167 PE506.164v02-00

SV

Ändringsförslag 1660
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter utförs i 
enlighet med denna förordning.

1. Med beaktande av arten av behandlade 
personuppgifter, typen av organisation 
och den senaste tekniken ska den 
registeransvarige och registerföraren, 
både vid tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten 
för själva behandlingen, genomföra 
lämpliga och bevisbara tekniska och 
organisatoriska åtgärder samt lämpliga 
integritetsprogram som säkerställer att
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och det inbyggda skyddet av 
den registrerades rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1661
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter utförs i 
enlighet med denna förordning.

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att behandlingen av 
personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 1662
Salvatore Iacolino
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning.

1. Den registeransvarige ska anta policyer 
och genomföra lämpliga åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen 
av personuppgifter utförs i enlighet med 
denna förordning. Dessa åtgärder ska stå i 
proportion till den registeransvariges 
storlek, arten av uppgifter som behandlas 
och behandlingens inverkan på de 
berörda personerna.

Or. it

Motivering

Syftet med ändringen är att bekräfta betydelsen av principen att företagen har ansvaret för att 
garantera skyddet av personuppgifterna utan att skapa onödiga byråkratiska bördor, framför 
allt för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På begäran ska den behöriga 
dataskyddsmyndigheten, den 
registeransvarige eller registerföraren 
visa att de har infört tekniska och 
organisatoriska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. En grupp av företag får ansöka 
gemensamt om tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att uppfylla 
sina skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Denna artikel gäller inte för fysiska 
personer som behandlar personuppgifter 
utan vinstintresse.

Or. en

Ändringsförslag 1666
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
särskilt avse att

utgår

(a) förvara dokumentationen enligt 
artikel 28,
(b) genomföra de krav på datasäkerhet 
som fastställs i artikel 30,
(c) genomföra en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd enligt artikel 33,
(d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 
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tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
och 34.2,
(e) utse en datatillsynsman enligt 
artikel 35.1.

Or. en

Motivering

Denna punkt har inget mervärde och anger inte samtliga åtaganden som krävs enligt 
förordningen. Det räcker att konstatera att den registeransvarige ska anta policyer och 
genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter utförs i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
särskilt avse att

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska, 
i de fall och enligt de bestämmelser som 
anges i detta kapitel, avse att

Or. es

Ändringsförslag 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
särskilt avse att

2. Sådana åtgärder ska utan begränsning 
inbegripa

Or. en
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Ändringsförslag 1669
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
särskilt avse att

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 får 
omfatta åtgärder som att

Or. en

Ändringsförslag 1670
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
särskilt avse att

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ska 
inbegripa, men inte begränsas till

Or. en

Ändringsförslag 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvara dokumentationen enligt 
artikel 28,

(a) det genomförs en oberoende översyn 
av behandlingen av personuppgifter i 
syfte att säkerställa att det finns tekniska 
och organisatoriska åtgärder som är 
verkningsfulla,

Or. en
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Ändringsförslag 1672
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvara dokumentationen enligt 
artikel 28,

(a) det genomförs en översyn av 
behandlingen av personuppgifter i syfte 
att säkerställa att de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som anges i 
punkt 1 finns, genomförs och är 
verkningsfulla,

Or. en

Ändringsförslag 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomföra de krav på datasäkerhet 
som fastställs i artikel 30,

(b) genomföra ett kontrollstyrningssystem 
som inbegriper ansvarsfördelning, 
personalutbildning och lämpliga 
instruktioner,

Or. en

Ändringsförslag 1674
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomföra de krav på datasäkerhet 
som fastställs i artikel 30,

(b) inrätta lämpliga policyer, instruktioner 
eller andra riktlinjer som vägledning för 
behandling av personuppgifter i 
överensstämmelse med denna förordning 
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samt förfaranden och 
verkställandeåtgärder som gör att dessa 
policyer, instruktioner eller riktlinjer blir 
verkningsfulla,

Or. en

Ändringsförslag 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomföra en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd enligt artikel 33,

(c) inrätta lämpliga policyer, instruktioner 
eller andra riktlinjer som fungerar som 
vägledning för behandling av 
personuppgifter och som krävs för att 
uppfylla förordningen, samt förfaranden 
och verkställandeåtgärder som gör att 
riktlinjerna blir verkningsfulla,

Or. en

Ändringsförslag 1676
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomföra en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd enligt artikel 33,

(c) inrätta lämplig planering och lämpliga 
rutiner för att säkerställa efterlevnad av 
denna förordning och hantera behandling 
av personuppgifter som eventuellt kan 
medföra risker, innan behandlingen 
påbörjas,

Or. en
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Ändringsförslag 1677
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
och 34.2,

(d) inrätta lämplig dokumentering av 
behandling av personuppgifter för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 1678
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
och 34.2,

(d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
med tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.1,

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av att artikel 34.2 utgår har även hänvisningen till förhandssamråd strukits.

Ändringsförslag 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 

(d) inrätta lämpliga 
planeringsförfaranden för att säkerställa 
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tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
och 34.2,

efterlevnad och hantera behandling av 
personuppgifter som eventuellt kan 
medföra risker, innan behandlingen 
påbörjas,

Or. en

Ändringsförslag 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utse en datatillsynsman enligt 
artikel 35.1.

(e) inrätta lämplig dokumentering av 
behandling av personuppgifter för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 1681
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utse en datatillsynsman enligt 
artikel 35.1.

(e) i enlighet med artikel 4 inrätta en 
datatillsynsman eller annan personal som 
stöds med tillräckliga resurser för att 
övervaka genomförandet av de åtgärder 
som fastställs i denna artikel samt 
efterlevnaden av denna förordning, varvid 
det särskilt ska säkerställas att 
datatillsynsmannen eller den berörda 
personalen är tillräckligt organisatoriskt 
oberoende,

Or. en
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Ändringsförslag 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utse en datatillsynsman enligt 
artikel 35.1.

(e) utse en datatillsynsman enligt 
artikel 35.1 eller uppfylla skyldigheten att 
inneha ett tillstånd enligt kommissionens 
tillståndsförfaranden.

Or. es

Ändringsförslag 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) inrätta en tillräckligt kompetent 
uppgiftsskyddsorganisation eller en 
datatillsynsman som stöds med tillräckliga 
resurser för att övervaka genomförandet 
av de åtgärder som fastställs i denna 
artikel samt efterlevnaden av denna 
förordning, varvid det särskilt ska 
säkerställas att datatillsynsmannen eller 
organisationen är organisatoriskt 
oberoende i syfte att förhindra skadliga 
intressekonflikter; en sådan funktion kan 
inrättas genom ett tjänsteavtal,

Or. en

Ändringsförslag 1684
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) säkerställa att personalen är 
kompetent och garantera utbildning av 
personal som deltar i behandling av 
uppgifter samt beslut i samband med 
detta,

Or. en

Ändringsförslag 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) säkerställa att personalen är 
kompetent och garantera utbildning av 
personal som deltar i behandling av 
uppgifter samt beslut i samband med detta 
till följd av de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1686
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvara dokumentationen enligt 
artikel 28,

(a) förvara dokumentationen enligt 
artikel 14,

Or. de
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Ändringsförslag 1687
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att säkerställa kontrollen av att 
de åtgärder som anges i punkterna 1 
och 2 är verkningsfulla. Om det är 
proportionellt, ska denna kontroll utföras 
av oberoende interna eller externa 
granskare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1688
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att säkerställa kontrollen av att 
de åtgärder som anges i punkterna 1 
och 2 är verkningsfulla. Om det är 
proportionellt, ska denna kontroll utföras 
av oberoende interna eller externa 
granskare.

utgår

Or. it

Motivering

Granskningen medför ett tungt ansvar för den registeransvarige och bör i stället balanseras 
av ansvarighetskriterier som är proportionella mot den registeransvariges storlek, 
uppgifternas natur och behandlingens effekter.

Ändringsförslag 1689
Jan Mulder
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att 
åtgärderna är verkningsfulla.

Or. en

Ändringsförslag 1690
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkt 1 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
får denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till följd av att punkt 2 utgår.

Ändringsförslag 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt 
och när det föreligger en hög risk, ska 
denna kontroll utföras av oberoende interna 
eller externa granskare.

Or. es

Ändringsförslag 1692
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska kunna visa att 
de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 
är verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska detta kontrolleras av oberoende interna 
eller externa granskare. En certifiering i 
enlighet med artikel 39 ska betraktas som 
en fullgod kontroll.

Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 173 från föredraganden och innebär ett förtydligande om att 
uppgiftsskyddscertifieringen eller uppgiftsskyddsförseglingen ska gälla som 
efterlevnadskontroll av den registeransvarige. Detta utgör ett incitament för att använda 
dessa förseglingar, även för uppgiftsregisterförare, och i gengäld minimeras 
kontrollskyldigheterna för den registeransvarige.

Ändringsförslag 1693
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3



AM\929505SV.doc 97/167 PE506.164v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa 
lämpliga rutiner för att säkerställa 
kontrollen av att de åtgärder som anges i 
punkterna 1 och 2 är verkningsfulla. Om 
det är proportionellt, ska denna kontroll 
utföras av oberoende interna eller externa 
granskare.

Or. en

Motivering

Detta möjliggör en riskbaserad strategi.

Ändringsförslag 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
får denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

Or. en

Ändringsförslag 1695
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
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för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. 

Or. en

Ändringsförslag 1696
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska kunna visa att 
de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 
är verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska detta kontrolleras av oberoende interna 
eller externa granskare.

Or. en

Ändringsförslag 1697
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska på begäran av den 
behöriga dataskyddsmyndigheten visa att 
sådana tekniska och organisatoriska
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 har 
införts.

Or. en
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Ändringsförslag 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla och adekvata. Om det är 
proportionellt, ska denna kontroll utföras 
av oberoende interna eller externa 
granskare. Den registeransvarige ska 
regelbundet utarbeta offentliga rapporter 
om sin verksamhet i enlighet med denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1699
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1700
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av delegerade befogenheter i detta avseende.

Ändringsförslag 1701
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 

utgår



AM\929505SV.doc 101/167 PE506.164v02-00

SV

medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 

utgår
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punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1704
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1705
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 

4. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 86 i syfte att precisera villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
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de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1706
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

4. En grupp av företag får vidta
gemensamma tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att uppfylla 
sina skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Det bör vara tillräckligt att skyldigheterna enligt denna förordning uppfylls, utan att de 
åtgärder som kan vidtas för att göra detta begränsas. De mest effektiva sätten och åtgärderna 
för att nå målen och uppfylla skyldigheterna enligt denna förordning bör kunna väljas fritt av 
de registeransvariga och registerförarna, så länge de är lämpliga och behandlingen av 
personuppgifter bevisligen sker på ett sätt som är i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 1707
Frank Engel
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den registeransvarige eller 
registerföraren får utse sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe i enlighet med artikel 4 
i en av medlemsstaterna, särskilt om den 
registeransvarige eller registerföraren har 
verksamhetsställen i fler än en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 1708
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Det huvudsakliga verksamhetsställe 
som utsetts i enlighet med punkt 4.1 ska 
inför tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat i vilken det huvudsakliga 
verksamhetsstället finns ansvara för 
genomförande av bestämmelserna i denna 
förordning genom alla de 
verksamhetsställen som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1709
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Efterlevnad

Med beaktande av den senaste tekniken
och genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige vidta alla rimliga 
åtgärder för att genomföra riktlinjer och 
rutiner för efterlevnad som alltid 
respekterar de registrerades autonoma 
val. Dessa riktlinjer för efterlevnad ska 
granskas minst vartannat år och 
uppdateras vid behov.

Or. en

Motivering

Inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard samt andra åtgärder och teknik som 
främjar skydd av integriteten fungerar bara om de registeransvariga strävar efter att 
genomföra riktlinjer och rutiner för efterlevnad som alltid respekterar de registrerades 
autonoma val.

Ändringsförslag 1710
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av ramen för 
behandlingen av personuppgifter och de 
risker som denna medför, i enlighet med 
vad som fastställs i artikel 5a och 5b, samt 
av den senaste tekniken och 
genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige, både vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingsmetoden och 
vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
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skyddet av den registrerades rättigheter.

Vid inbyggt uppgiftsskydd ska den 
fullständiga hanteringen av 
personuppgifter särskilt beaktas, från 
insamling till behandling och radering, 
med systematisk inriktning på omfattande
rättssäkerhetsgarantier för korrekthet, 
sekretess, integritet, fysisk säkerhet och 
radering av personuppgifter.

Or. en

Motivering

Skyddet av de registrerades fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter 
förutsätter att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas både när behandlingen 
utformas och i själva behandlingsögonblicket. Artikeln ändras vidare i enlighet med den ram 
och de riskprinciper som avses i artikel 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 1711
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av den senaste tekniken,
genomförandekostnaden och internationell 
bästa praxis ska den registeransvarige, 
både vid tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten för 
själva behandlingen, genomföra lämpliga 
åtgärder och förfaranden på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

Den registeransvarige ska dock endast 
belastas med åtgärder som är 
proportionella till risken med behandling 
av personuppgifter beroende på arten av 
de personuppgifter som ska behandlas.

Or. en
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Motivering

Hämtat från yttrandet från ITRE-utskottet.

Ändringsförslag 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av den senaste tekniken
och genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige, både vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingsmetoden och 
vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som är lämpliga i 
förhållande till verksamheten och dess 
mål på ett sådant sätt att behandlingen 
uppfyller kraven i denna förordning och 
säkerställa skyddet av den registrerades 
rättigheter.

Or. es

Ändringsförslag 1713
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 

1. Med beaktande av den senaste tekniken
ska den registeransvarige och i 
förekommande fall registerföraren, både
vid tidpunkten för fastställandet av syftet 
med behandlingen och 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten för 
själva behandlingen, genomföra lämpliga 
åtgärder och förfaranden på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i denna 
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skyddet av den registrerades rättigheter. förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter, särskilt med 
hänsyn till de principer som fastställs i 
artikel 5. Om den registeransvarige har 
utfört en konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd enligt artikel 33 ska 
resultaten av bedömningen beaktas i 
utarbetandet av dessa åtgärder och 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 176 från föredraganden och inbegriper nu även 
registerföraren. Registeransvariga och registerförare bör alltid vara skyldiga att uppfylla 
kraven i denna förordning. Utan den föreslagna strykningen skulle registeransvariga eller 
registerförare enkelt kunna undvika efterlevnad av förordningen genom att uppge höga 
genomförandekostnader.

Ändringsförslag 1714
Joanna Senyszyn

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av den senaste tekniken
och genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige efter att ha utfört en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd enligt de bestämmelser som 
antas i artikel 33 i denna förordning, både 
vid tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten för 
själva behandlingen, genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av den senaste tekniken,
genomförandekostnaden och internationell 
bästa praxis ska den registeransvarige, 
både vid tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten för 
själva behandlingen, genomföra lämpliga 
åtgärder och förfaranden på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av den senaste tekniken
ska den registeransvarige, både vid 
tidpunkten för fastställandet av 
behandlingsmetoden och vid tidpunkten för 
själva behandlingen, genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1717
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av riskerna med och 
karaktären hos de personuppgifter som 
ska skyddas, den senaste tekniken och 
genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige, både vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingsmetoden och 
vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

1. Med beaktande av den senaste tekniken, 
kostnaderna för dess införande samt 
dagens tekniska kunskapsnivå ska den 
registeransvarige, både vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingsmetoden och 
vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter.

Or. pl
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Ändringsförslag 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att främja en utbredd 
användning inom olika ekonomiska 
sektorer ska inbyggt uppgiftsskydd vara 
en förutsättning för offentliga 
upphandlingar i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om offentlig upphandling och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster 
(försörjningsdirektivet).

Or. en

Ändringsförslag 1720
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. När den registrerade får välja om hans 
eller hennes personuppgifter ska 
behandlas ska den registeransvarige se till 
att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda och att de 
registrerade i form av en begäran om 
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förhandsgodkännande blir underrättade 
om spridningen av sina personuppgifter.

Or. hu

Motivering

Den registrerade får en begäran om förhandsgodkännande för varje spridning. Kontrollen 
sker på detta sätt genom insamlingen av de meddelanden som den registrerade får på egen 
begäran.

Ändringsförslag 1721
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. Med beaktande av ramen för 
behandlingen av personuppgifter och de 
risker som denna medför, i enlighet med 
vad som fastställs i artikel 5a och 5b, samt 
av den senaste tekniken och 
genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige införa rutiner för att se 
till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte
samlas in, sprids eller bevaras utöver vad 
som är strikt nödvändigt för dessa ändamål, 
både i fråga om antalet uppgifter och 
tidpunkten för deras lagring. Dessa rutiner 
ska i synnerhet säkerställa att 
personuppgifter i standardfallet inte görs 
tillgängliga till ett obegränsat antal 
enskilda.

Or. en
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Ändringsförslag 1722
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. Den registeransvarige ska se till att, i 
standardfallet, endast de personuppgifter 
behandlas som är strikt nödvändiga för 
varje specifikt ändamål med behandlingen, 
och särskilt att de inte samlas in, bevaras
eller behandlas utöver vad som är strikt 
nödvändigt för dessa ändamål, både i fråga 
om antalet uppgifter och tidpunkten för 
deras lagring. Dessa rutiner ska i synnerhet 
säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till 
andra enskilda och att de registrerade kan 
kontrollera spridningen av sina 
personuppgifter. Pseudonymisering ska 
användas när så är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 1723
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att se till att, i standardfallet, 
endast de personuppgifter behandlas som 
är nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både 
i fråga om antalet uppgifter och 
tidpunkten för deras lagring. Dessa 
rutiner ska i synnerhet säkerställa att 
personuppgifter i standardfallet inte görs 
tillgängliga till ett obegränsat antal 

2. Sådana åtgärder och förfaranden ska
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enskilda.
a) vederbörligen beakta befintliga 
tekniska standarder och föreskrifter på 
området för offentlig säkerhet,
b) följa principen om teknik- och 
tjänsteneutralitet samt neutrala 
affärsmodeller,
c) grundas på globala branschledda 
insatser och standarder,
d) vederbörligen beakta internationell 
utveckling.

Or. en

Motivering

Hämtat från yttrandet från ITRE-utskottet.

Ändringsförslag 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen och att behandlingen 
följaktligen inte omfattar alltför 
detaljerade uppgifter, och särskilt att de 
inte samlas in eller bevaras utöver vad som 
är strikt nödvändigt för dessa ändamål 
proportionellt sett, både i fråga om antalet 
uppgifter och tidpunkten för deras lagring. 
Dessa rutiner ska i synnerhet säkerställa att 
personuppgifter i standardfallet inte görs 
tillgängliga till ett obegränsat antal 
enskilda.

Or. es
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Ändringsförslag 1725
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. När den registrerade får välja om hans 
eller hennes personuppgifter ska 
behandlas ska den registeransvarige och i 
förekommande fall registerföraren se till 
att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda och att de 
registrerade kan kontrollera spridningen 
av sina personuppgifter.

Or. en

Motivering

Detta ersätter ändringsförslag 177 från föredraganden och inbegriper nu även 
registerföraren. Registeransvariga och registerförare bör alltid vara skyldiga att uppfylla 
kraven i denna förordning. Den första delen tydliggör innebörden av uppgiftsskydd ”som 
standard” (inställningar som kan ändras av den registrerade) i förhållande till ”inbyggt” 
uppgiftsskydd (allmän skyldighet för registeransvarig och registerförare).

Ändringsförslag 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att se till att, i standardfallet, 
endast de personuppgifter behandlas som 
är nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både 
i fråga om antalet uppgifter och 
tidpunkten för deras lagring. Dessa 
rutiner ska i synnerhet säkerställa att 
personuppgifter i standardfallet inte görs 
tillgängliga till ett obegränsat antal 
enskilda.

2. Sådana åtgärder och förfaranden ska

a) vederbörligen beakta befintliga 
tekniska standarder och föreskrifter på 
området för offentlig säkerhet,
b) följa principen om teknik- och 
tjänsteneutralitet samt neutrala 
affärsmodeller,
c) grundas på globala branschledda 
insatser och standarder,
d) vederbörligen beakta internationell 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 1727
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 

2. Den registeransvarige ska se till att, i 
standardfallet, endast de personuppgifter 
behandlas som är nödvändiga för varje 
specifikt ändamål med behandlingen, och 
särskilt att de inte samlas in eller bevaras 
utöver vad som är strikt nödvändigt för 
dessa ändamål, både i fråga om antalet 
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fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

uppgifter och tidpunkten för deras lagring. 
Dessa rutiner ska i synnerhet säkerställa att 
personuppgifter i standardfallet inte görs 
tillgängliga till ett obegränsat antal 
enskilda och att de registrerade kan 
kontrollera spridningen av sina 
personuppgifter. Pseudonymisering ska 
användas när så är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 1728
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda. Den första 
meningen ska inte gälla för behandling av 
uppgifter vars syfte är att uppfylla 
lagstadgade skyldigheter och/eller är i det 
allmänna intresset, i den mån syftet med 
en sådan skyldighet eller uppgift är att 
skapa en så komplett databas som möjligt. 
Detta gäller särskilt 
abonnentförteckningar på 
telekommunikationsområdet.

Or. en



PE506.164v02-00 118/167 AM\929505SV.doc

SV

Ändringsförslag 1729
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med beaktande av ramen för 
behandlingen av personuppgifter och de 
risker som denna medför, i enlighet med 
vad som fastställs i artikel 5a och 5b, samt 
av den senaste tekniken och 
genomförandekostnaden ska den 
registeransvarige sträva efter att införa 
teknik som främjar uppgiftsskydd som 
standard.

Or. en

Ändringsförslag 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid genomförandet av 
bestämmelserna i denna förordning bör 
man se till att inga tvingande krav på 
särskilda tekniska egenskaper ställs för 
terminalutrustning eller annan utrustning 
för elektronisk kommunikation som kan 
hindra att utrustningen släpps ut på 
marknaden eller hindra den fria 
rörligheten för sådan utrustning inom och 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1731
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Produkter och tjänster som 
distribueras inom EES och i sig även 
används för behandling av 
personuppgifter ska vara utformade så att 
registeransvariga och registerförare, 
inbegripet registeransvariga och 
registerförare inom ramen för 
artikel 2.2 d, kan använda dem i enlighet 
med denna förordning.
Produkter och tjänster som är särskilt 
anpassade för distribuering inom EES ska 
dessutom ha standardinställningar i 
enlighet med punkt 2, om detta är 
rimligen möjligt.
Denna skyldighet omfattar tillverkare av 
färdiga produkter och tjänsteleverantörer. 
Alla personer som genom sitt namn, sitt 
varumärke eller annan karakteristisk 
märkning av produkten eller tjänsten 
uppger sig vara tillverkare ska betraktas 
som produktens eller tjänstens tillverkare.
Om tillverkaren inte kan fastställas eller 
hållas ansvarig gäller denna skyldighet 
även den person som har importerat 
produkter till EES för distribuering inom 
ramen för sin affärsverksamhet eller som 
distribuerar sådana tjänster inom EES.

Or. en

Motivering

Skydd av integriteten genom inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard omfattar 
den enhet som fastställer utformning, program och funktion hos ett system. Registeransvariga 
och registerförare är oftast inte de som fastställer funktionaliteten hos registreringssystem, 
därför bör tillverkaren vara lika bunden till denna artikel. 

Ändringsförslag 1732
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1733
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1734
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

utgår

Or. es

Motivering

Denna punkt är onödig och bör därför utgå.

Ändringsförslag 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 

utgår
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kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1737
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för sådana lämpliga 
åtgärder och rutiner som avses i punkt 1 
och 2, särskilt när det gäller krav på 
inbyggt uppgiftsskydd som är tillämpliga 
över sektorer, produkter och tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1738
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för
att precisera eventuella ytterligare kriterier 
och krav för sådana lämpliga åtgärder och 
rutiner som avses i punkt 1 och 2, särskilt 
när det gäller krav på inbyggt 
uppgiftsskydd som är tillämpliga över 
sektorer, produkter och tjänster.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att precisera 
eventuella ytterligare kriterier och krav för 
sådana lämpliga åtgärder och rutiner som 
avses i punkterna 1, 2 och 2a, särskilt när 
det gäller krav på inbyggt uppgiftsskydd 
som är tillämpliga över sektorer, produkter 
och tjänster, i överensstämmelse med 
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artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 1739
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1740
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av delegerade befogenheter i detta avseende.



PE506.164v02-00 124/167 AM\929505SV.doc

SV

Ändringsförslag 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. es

Motivering

Dessa syften kan uppnås genom utarbetande av god praxis som kan ställas till de 
registrerades förfogande, i stället för en strikt rättslig inställning till frågan.

Ändringsförslag 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1743
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1744
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1745
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa

Om flera registeransvariga förvaltar 
gemensamma personuppgifter genom att 
fastställa ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans ska de gemensamma 
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sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

registeransvariga i lika mån uppfylla sitt 
ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt 
denna förordning, särskilt avseende 
förfarandena och rutinerna för den 
registrerades utövande av sina rättigheter, 
genom ett arrangemang som de enas om 
sinsemellan.

Or. en

Ändringsförslag 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

Dessa överenskommelser måste 
dokumenteras och de registrerade måste 
informeras för att de ska kunna göra 
invändningar. I annat fall kan 
rättigheterna utövas gentemot alla 
registeransvariga som har ansvar för att 
garantera att de tjänster som fastställs i 
lagstiftningen tillhandahålls.

Or. es

Motivering

Este artículo podría perfectamente plantearse dos modelos, en un marco flexible, que permita 
a los actores del tratamiento elegir entre cada uno de ellos.Por una parte el modelo de la 
solidaridad, de forma que el interesado podría ejercitar la integridad de sus derechos frente 
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a cualquiera de ellos, correspondiendo a los actores del tratamiento la carga de asegurar el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones que les incumben.Por otra parte, cabe también 
perfectamente el modelo de la distribución de responsabilidades al que alude el precepto, si 
bien que para que este modelo pueda afectar a los interesados, es necesario que los mismos 
conozcan de forma clara y precisa ante quién deben ejercitar cada uno de los derechos. Ello 
conllevará necesariamente una serie de obligaciones de documentación y transparencia de 
los acuerdos.

Ändringsförslag 1747
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra utgör de 
gemensamma registeransvariga. Om inte 
den som är direkt eller indirekt ansvarig 
för ett register åläggs särskilda 
skyldigheter genom denna förordning ska 
de gemensamma registeransvariga 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
förordning, genom ett arrangemang som 
de enas om sinsemellan. Detta gäller
särskilt förfarandena och rutinerna för den 
registrerades utövande av sina rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen för behandlingen av 
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behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

personuppgifter tillsammans med andra ska 
de gemensamma registeransvariga 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
förordning, särskilt avseende förfarandena 
och rutinerna för den registrerades 
utövande av sina rättigheter, genom ett 
arrangemang som de enas om sinsemellan. 
Arrangemanget ska vederbörligen 
avspegla de gemensamma 
registeransvarigas faktiska funktioner och 
deras förhållande till de registrerade.

Or. en

Motivering

Det bör införas ett uttryckligt krav på att arrangemang som ingås mellan gemensamma 
registeransvariga vederbörligen avspeglar de gemensamma registeransvarigas respektive 
funktioner och deras förhållande till de registrerade. Gemensamma registeransvariga 
befinner sig inte nödvändigtvis i samma förhandlingsposition när det gäller 
avtalsbestämmelser. Alla gemensamma registeransvariga har dessutom inte ett direkt 
förhållande till de registrerade, och de kontrollerar inte samma typer och mängder av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 1749
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen för behandlingen av 
personuppgifter tillsammans med andra ska 
de gemensamma registeransvariga 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
förordning, särskilt avseende förfarandena 
och rutinerna för den registrerades 
utövande av sina rättigheter, genom ett 
arrangemang som de enas om sinsemellan.

Or. en
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Ändringsförslag 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett arrangemang 
som de enas om sinsemellan.

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen för behandlingen av 
personuppgifter tillsammans med andra ska 
de gemensamma registeransvariga 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
förordning, särskilt avseende förfarandena 
och rutinerna för den registrerades 
utövande av sina rättigheter, genom ett 
arrangemang som de enas om sinsemellan.

Or. en

Ändringsförslag 1751
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den situation som avses i artikel 3.2 ska 
den registeransvarige utse en företrädare i 
unionen.

1. I den situation som avses i artikel 3.2 ska 
den registeransvarige utse en företrädare i 
unionen som ska fungera som 
kontaktperson mellan den registrerade, 
datatillsynsmannen och den 
uppgiftsansvarige i tredjeland. 

Or. en
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Ändringsförslag 1752
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna skyldighet ska inte gälla utgår
a) en registeransvarig som är etablerad i 
ett tredjeland om kommissionen har 
beslutat att tredjelandet garanterar en 
adekvat skyddsnivå i enlighet med 
artikel 41, eller
b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller or
c) en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ, eller 
d) en registeransvarig som endast 
sporadiskt erbjuder varor eller tjänster till 
registrerade som är bosatta i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1753
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna skyldighet ska inte gälla utgår
a) en registeransvarig som är etablerad i 
ett tredjeland om kommissionen har 
beslutat att tredjelandet garanterar en 
adekvat skyddsnivå i enlighet med 
artikel 41, eller
b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller or
c) en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ, eller or
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d) en registeransvarig som endast 
sporadiskt erbjuder varor eller tjänster till 
registrerade som är bosatta i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1754
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en registeransvarig som är etablerad i 
ett tredjeland om kommissionen har 
beslutat att tredjelandet garanterar en 
adekvat skyddsnivå i enlighet med 
artikel 41, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1755
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

utgår

Or. en

Motivering

Artikeln stryks i enlighet med artikel 35.1 b samt i enlighet med den ram och de riskprinciper 
som avses i artikel 5a (ny) och 5b (ny).

Ändringsförslag 1756
Jan Mulder
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1757
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller 

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

(b) ett företag med färre än 50 anställda,
som behandlar personuppgifter endast 
som en sidoverksamhet till sin 
huvudverksamhet och som utesluter 
behandling av vissa kategorier av 
personuppgifter i enlighet med artikel 9.1, 
eller

Or. en
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Ändringsförslag 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

(b) ett företag med färre än 250 anställda, 
om inte dess kärnverksamhet, oberoende 
av antalet anställda, består av behandling 
som på grund av sin karaktär, sin 
omfattning och/eller sina ändamål kräver 
regelbunden och systematisk övervakning 
av de registrerade, eller

Or. en

Ändringsförslag 1760
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

b) ett företag som behandlar 
personuppgifter som omfattar färre än 
500 registrerade per år eller ett företag 
med färre än 250 anställda, eller

Or. en

Ändringsförslag 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

b) ett företag som behandlar 
personuppgifter som omfattar färre än 
500 registrerade per år, eller
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Or. en

Ändringsförslag 1762
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

b) ett företag som behandlar 
personuppgifter för färre än 250 personer, 
eller

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget gällande artikel 35.1 b.

Ändringsförslag 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller 

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
förutom i de fall där 
tillsynsmyndigheterna anser att den 
behandling som utförs av företaget 
medför en hög risk med tanke på 
behandlingens karaktär, typ av uppgifter 
eller antal personer som berörs, eller

Or. es

Ändringsförslag 1764
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

b) behandlingen utförs av ett företag med 
fler än 250 anställda, eller om den avser 
någon av de särskilda kategorier 
personuppgifter som avses i artikel 9.1 
eller personuppgifter vars behandling kan 
medföra en ekonomisk risk, en yrkesrisk 
eller en risk för skadat anseende för den 
registrerade, eller

Or. es

Motivering

Risker med behandling av personuppgifter läggs till för uppfyllandet av den skyldighet som 
anges i artikeln, oavsett företagets storlek. All behandling av personuppgifter som tillhör de 
särskilda kategorierna samt behandling som kan skada den registrerades egendom, 
anställningsförhållande eller anseende, anses utgöra en betydande risk för den registrerade.

Ändringsförslag 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller 

b) ett företag med färre än 50 anställda
eller som behandlar uppgifter för färre än 
250 registrerade, eller

Or. de

Ändringsförslag 1766
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en offentlig myndighet eller ett utgår
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offentligt organ, eller

Or. en

Ändringsförslag 1767
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) en registeransvarig som endast 
sporadiskt erbjuder varor eller tjänster till 
registrerade som är bosatta i unionen.

d) en registeransvarig som endast 
sporadiskt erbjuder varor eller tjänster till 
registrerade som är bosatta i unionen, 
under förutsättning att behandlingen av 
personuppgifter omfattar färre än 
5 000 registrerade under en 
sammanhängande period på 12 månader.

Or. en

Motivering

Artikeln ändras i enlighet med den riskprincip som avses i artikel 5b (ny).

Ändringsförslag 1768
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas i samband 
med att de erbjuds varor eller tjänster, 
eller vars beteende övervakas, är bosatta.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1769
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas i samband med 
att de erbjuds varor eller tjänster, eller 
vars beteende övervakas, är bosatta.

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas är bosatta.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i enlighet med det territoriella tillämpningsområde som avses i artikel 3.

Ändringsförslag 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas i samband med 
att de erbjuds varor eller tjänster, eller 
vars beteende övervakas, är bosatta.

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas är bosatta.

Or. en

Ändringsförslag 1771
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas i samband med 
att de erbjuds varor eller tjänster, eller 
vars beteende övervakas, är bosatta.

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas är bosatta.

Or. en

Ändringsförslag 1772
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att den registeransvarige utser en 
företrädare ska inte påverka de rättsliga 
åtgärder som skulle kunna inledas mot 
den registeransvarige.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1773
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 

1. Om behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
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särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar, och om den 
inbegriper behandling av personuppgifter 
som rimligen skulle göra det möjligt för 
registerföraren att identifiera den 
registrerade, ska den registeransvarige 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
registrerades rättigheter, särskilt respekten 
för de tekniska säkerhetsåtgärder och de 
organisatoriska åtgärder som reglerar den 
behandling som ska utföras och se till att 
dessa åtgärder efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 1775
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras och se till att dessa åtgärder 
efterlevs.

1. Om en behandling ska utföras på en 
registeransvarigs vägnar ska den 
registeransvarige välja en registerförare 
som ger tillräckliga garantier för att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 
skyddet av den registrerades rättigheter, 
särskilt respekten för de tekniska 
säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 
åtgärder som reglerar den behandling som 
ska utföras, och den registeransvarige ska 
förvissa sig om att dessa åtgärder efterlevs.

Or. de

Ändringsförslag 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige 
och i handlingen ska det särskilt 
föreskrivas att registerföraren

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling i form av en 
särskild punkt där detta anges, mellan 
registerföraren och den registeransvarige 
och i handlingen ska det särskilt 
föreskrivas att registerföraren

Or. es

Ändringsförslag 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige 
och i handlingen ska det särskilt 
föreskrivas att registerföraren

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige. 
Den registeransvarige och registerföraren 
ska ha rätt att fastställa sina respektive 
funktioner och ansvarsområden med 
avseende på kraven i denna förordning, 
och ska särskilt säkerställa följande:

Or. en

Ändringsförslag 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige 
och i handlingen ska det särskilt 
föreskrivas att registerföraren

2. När uppgifter behandlas av en 
registerförare ska hanteringen regleras 
genom ett avtal eller genom en annan 
rättsligt bindande handling mellan 
registerföraren och den registeransvarige. 
Den registeransvarige och registerföraren 
ska ha rätt att fastställa sina respektive 
funktioner och ansvarsområden med 
avseende på kraven i denna förordning, 
och ska särskilt säkerställa följande

Or. en

Motivering

Hämtat från yttrandet från ITRE-utskottet.
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Ändringsförslag 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige, särskilt om 
överföringen av de personuppgifter som 
används är förbjuden,

a) registerföraren får endast handla på 
instruktioner från den registeransvarige, 
särskilt om överföringen av de 
personuppgifter som används är förbjuden,

Or. en

Ändringsförslag 1780
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) endast får anställa personal som har 
åtagit sig att iaktta sekretess eller som 
omfattas av en lagstadgad 
sekretessförpliktelse,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) endast får anställa personal som har 
åtagit sig att iaktta sekretess eller som 
omfattas av en lagstadgad 
sekretessförpliktelse,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1782
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ska vidta alla åtgärder som krävs enligt 
artikel 30,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registerförare om den registeransvarige 
först har godkänt detta,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registerförare om den registeransvarige 
först har godkänt detta,

utgår

Or. en



PE506.164v02-00 144/167 AM\929505SV.doc

SV

Ändringsförslag 1785
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registerförare om den registeransvarige 
först har godkänt detta,

d) ska fastställa villkoren för att engagera
en annan registerförare, till exempel att det 
krävs att den registeransvarige först 
särskilt eller allmänt har godkänt detta, 
eller att det krävs ett skriftligt avtal som 
fastställer samma skyldigheter för den 
underordnade registerföraren som denna 
förordning fastställer för registerföraren,

Or. en

Ändringsförslag 1786
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast får engagera en annan 
registerförare om den registeransvarige 
först har godkänt detta,

d) endast får engagera en annan 
registerförare om den registeransvarige 
först har godkänt detta; den andra 
registerförare som engageras för att 
utföra behandlingen av personuppgifter 
omfattas med avseende på skyddet av 
personuppgifter av samma avtalskrav 
eller bindande avtal mellan 
registerföraren och den ursprungliga 
registerföraren,

Or. es

Motivering

Syftet är att de garantier som den registeransvarige är skyldig att tillhandahålla upprätthålls 
under hela behandlingen av personuppgifterna. Detta är särskilt relevant för t.ex. datormoln, 
där flera olika registerförare kan vara inblandade.
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Ändringsförslag 1787
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i samförstånd med den 
registeransvarige, och så långt det är 
möjligt med tanke på behandlingens 
karaktär, ska inrätta de nödvändiga 
tekniska och organisatoriska kraven för 
att den registeransvarige ska kunna 
fullgöra sin skyldighet att svara på 
begäran om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i samförstånd med den 
registeransvarige, och så långt det är 
möjligt med tanke på behandlingens 
karaktär, ska inrätta de nödvändiga 
tekniska och organisatoriska kraven för 
att den registeransvarige ska kunna 
fullgöra sin skyldighet att svara på 
begäran om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1789
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i samförstånd med den 
registeransvarige, och så långt det är 
möjligt med tanke på behandlingens 
karaktär, ska inrätta de nödvändiga 
tekniska och organisatoriska kraven för 
att den registeransvarige ska kunna 
fullgöra sin skyldighet att svara på begäran 
om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

e) på begäran ska förse den 
registeransvarige med den information 
som krävs för att svara på begäran om 
utövande av den registrerades rättigheter i 
enlighet med kapitel III,

Or. en

Ändringsförslag 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i samförstånd med den 
registeransvarige, och så långt det är
möjligt med tanke på behandlingens 
karaktär, ska inrätta de nödvändiga
tekniska och organisatoriska kraven för att 
den registeransvarige ska kunna fullgöra 
sin skyldighet att svara på begäran om 
utövande av den registrerades rättigheter i 
enlighet med kapitel III,

e) så långt det är möjligt med tanke på 
behandlingens karaktär och 
registerförarens förmåga att bistå med 
rimliga insatser ska införa ett avtal om 
lämpliga och relevanta tekniska och 
organisatoriska krav som stöder den 
registeransvariges förmåga att svara på 
begäran om utövande av den registrerades 
rättigheter i enlighet med kapitel III,

Or. en
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Ändringsförslag 1791
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ska bistå den registeransvarige med att 
se till att skyldigheterna enligt 
artiklarna 30–34 fullgörs,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ska bistå den registeransvarige med att 
se till att skyldigheterna enligt 
artiklarna 30–34 fullgörs,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ska bistå den registeransvarige med att 
se till att skyldigheterna enligt 
artiklarna 30–34 fullgörs,

(f) så långt det är möjligt med tanke på 
behandlingens karaktär, den information 
som finns tillgänglig för registerföraren 
och dennes förmåga att bistå med rimliga 
insatser ska införa ett avtal om hur
skyldigheterna enligt artiklarna 30–34 ska 
fullgöras,
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Or. en

Ändringsförslag 1794
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ska bistå den registeransvarige med att 
se till att skyldigheterna enligt 
artiklarna 30−34 fullgörs,

f) ska bistå den som ansvarar för 
behandlingen med att se till att 
skyldigheterna enligt artiklarna 30−34 
fullgörs,

Or. de

Ändringsförslag 1795
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den utgår
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registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

Or. en

Ändringsförslag 1797
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

(g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut,
inte behandla personuppgifterna på annat 
sätt och förstöra befintliga kopior utan att 
detta påverkar tillämpningen av unionens 
eller medlemsstaternas lagstiftningar,

Or. en

Ändringsförslag 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

(g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut,
inte behandla personuppgifterna på annat 
sätt och förstöra befintliga kopior utan att 
detta påverkar tillämpningen av unionens 
eller medlemsstaternas lagstiftningar,

Or. en
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Ändringsförslag 1799
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ska lämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,

g) ska lämna tillbaka alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och radera lagrade personuppgifter, 

Or. de

Ändringsförslag 1800
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1801
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

h) ska ge den registeransvarige tillgång till 
all information som krävs för att 
kontrollera fullgörandet av de skyldigheter 
som fastställs i denna artikel.
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Or. en

Motivering

Strykning i enlighet med artikel 53.2, i vilken tillsynsmyndigheternas 
undersökningsbefogenheter beskrivs betydligt mer ingående.

Ändringsförslag 1802
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel och tillåta 
inspektioner på plats.

Or. en

Motivering

Eftersom det är den registeransvarige som ansvarar för behandlingen av uppgifter bör han 
eller hon på plats kunna inspektera att registerföraren följer instruktionerna. Detta bygger på 
den tyska uppgiftsskyddslagstiftningen, som har ändrats efter flera uppgiftsskyddsskandaler.

Ändringsförslag 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

h) ska ge den registeransvarige tillgång till 
all information som krävs för att 
kontrollera fullgörandet av de skyldigheter 
som fastställs i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

h) ska på begäran ge den registeransvarige 
och tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som krävs för att kontrollera 
fullgörandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren ska skriftligen 
dokumentera den registeransvariges 
instruktioner och registerförarens 
skyldigheter enligt punkt 2.

utgår

Or. es

Motivering

Es excesivamente burocrático. El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones 
por escrito puede constituir una carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen 
también las instrucciones que se vayan sucediendo una vez concluido el contrato y en el 
marco de éste. Piénsese que en determinados ámbitos las instrucciones pueden sucederse a 
diario y en cantidades muy elevadas. Por lo demás, normalmente las instrucciones operativas 
se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de las mismas y, finalmente, 
es esta una cuestión que interesa básicamente a la relación entre el responsable y el 
encargado del tratamiento, pero que no tiene necesariamente que afectar directamente a la 
seguridad y a la privacidad.
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Ändringsförslag 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren ska skriftligen 
dokumentera den registeransvariges 
instruktioner och registerförarens 
skyldigheter enligt punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1807
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren ska skriftligen dokumentera 
den registeransvariges instruktioner och 
registerförarens skyldigheter enligt 
punkt 2.

3. Den registeransvarige och 
registerföraren ska skriftligen dokumentera 
den registeransvariges instruktioner och 
registerförarens skyldigheter enligt 
punkt 2. I detta fall uppfylls kraven i 
kapitel II för registerföraren om den 
registeransvarige uppfyller kraven.

Or. en
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Ändringsförslag 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om 
ska registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1809
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om 
ska registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1810
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om 
ska registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1811
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen.

Or. en

Motivering

Om flera registeransvariga förvaltar gemensamma personuppgifter genom att fastställa 
ändamålen och villkoren för behandlingen av personuppgifter tillsammans ska de 
gemensamma registeransvariga i lika mån uppfylla sitt ansvar för att fullgöra skyldigheterna 
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enligt denna förordning, särskilt avseende förfarandena och rutinerna för den registrerades 
utövande av sina rättigheter, genom ett arrangemang som de enas om sinsemellan.

Ändringsförslag 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i artikel 24.

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i artikel 24.
Detta påverkar inte den registeransvariges 
ansvar för att uppfylla sina eventuella 
skyldigheter.

Or. es

Motivering

I vissa fall kan ansvarsskyldigheterna sammanfalla, vilket bör nämnas i texten. 
Registerföraren är naturligtvis personligen ansvarsskyldig för behandling av andra uppgifter 
(ultra vires), men den registeransvarige kan ändå anses ha det övergripande ansvaret.

Ändringsförslag 1813
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 

4. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
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bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 24.

behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 1814
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en registerförare behandlar 
pseudonymiserade uppgifter är det ingen 
skillnad på registerförarens rättigheter 
och skyldigheter om den registeransvarige 
eller registerföraren upprätthåller 
anknytningen till identifieringsuppgifter 
som gör det möjligt att koppla uppgifterna 
till den registrerade.

Or. en

Motivering

Att behandling endast sker av pseudonymiserade uppgifter utan anknytning till 
identifieringsuppgifter får inte användas som en ursäkt av registerförarna.

Ändringsförslag 1815
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 

utgår
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registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår

Or. es

Motivering

Detta är överdrivet. Om det anses vara absolut väsentligt bör det anges i förordningens text.
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Ändringsförslag 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1818
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1819
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1820
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1822
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 

utgår
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särskilt för kontroll- och 
rapporteringsändamål.

Or. de

Ändringsförslag 1823
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, får behandla 
dessa endast enligt instruktion från den 
registeransvarige, om han eller hon inte är 
skyldig att göra det enligt 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning.

Registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, ska behandla 
dessa personuppgifter konfidentiellt, och 
får behandla dessa endast enligt instruktion 
från den registeransvarige, om han eller 
hon inte är skyldig att göra det enligt 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, får behandla 
dessa endast enligt instruktion från den 
registeransvarige, om han eller hon inte är 
skyldig att göra det enligt 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning.

Registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, får behandla 
dessa endast enligt instruktion från den 
registeransvarige, i enlighet med artikel 6.
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Or. en

Ändringsförslag 1825
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation utgår
1. Varje registeransvarig och 
registerförare samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar. 
2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:
a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige, eller eventuella 
gemensamma registeransvariga eller 
registerförare, samt för den eventuella 
företrädaren.
b) Namn och kontaktuppgifter för det 
eventuella uppgiftsskyddsombudet.
c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.
d) En beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 
kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem. 
e) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 
registeransvariga till vilka 
personuppgifter lämnas ut för deras 
berättigade intressen.
f) I tillämpliga fall, överföringar av 
uppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, inbegripet 
identifiering av tredjelandet eller den 
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internationella organisationen och, vid 
sådana överföringar som avses i 
artikel 44.1 h, dokumentationen om 
lämpliga skyddsåtgärder.
g) En allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.
h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.
3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
4. De skyldigheter som anges i 
punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 
följande registeransvariga och 
registerförare: 
a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. 
(b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.
5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den dokumentation som avses i 
punkt 1, för att ta hänsyn särskilt till de 
områden som den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ansvarar för. 
6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation
som anges i punkt 1. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Motivering

Dokumentation för dokumentationens skull är opraktiskt. Nödvändiga krav som inte redan 
omfattas av artikel 14 har införts i kraven för konsekvensbedömningen i artikel 33.

Ändringsförslag 1826
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation utgår
1. Varje registeransvarig och 
registerförare samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar. 
2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:
a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige, eller eventuella 
gemensamma registeransvariga eller 
registerförare, samt för den eventuella 
företrädaren.
b) Namn och kontaktuppgifter för det 
eventuella uppgiftsskyddsombudet.
c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.
d) En beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 
kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem. 
e) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 
registeransvariga till vilka 
personuppgifter lämnas ut för deras 
berättigade intressen.
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(f) I tillämpliga fall, överföringar av 
uppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, inbegripet 
identifiering av tredjelandet eller den 
internationella organisationen och, vid 
sådana överföringar som avses i 
artikel 44.1 h, dokumentationen om 
lämpliga skyddsåtgärder.
g) En allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter. 
h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.
3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
4. De skyldigheter som anges i 
punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 
följande registeransvariga och 
registerförare: 
a) En fysisk person som behandlar
personuppgifter utan vinstintresse. 
b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.
5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den dokumentation som avses i 
punkt 1, för att ta hänsyn särskilt till de 
områden som den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ansvarar för. 
6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.
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Or. en

Motivering

Detta är onödigt föreskrivande.

Ändringsförslag 1827
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation Registerförarens 
dokumentationsskyldighet

Or. de

Motivering

Eftersom den registeransvariges dokumentationsskyldighet hädanefter regleras i artikel 14 
ska denna artikel endast avse registerförarens dokumentationsskyldighet. Denna skyldighet 
ska dock kopplas till uppdragsgivarens dokumentationsskyldighet, så att man kan undvika det 
extra arbete som olika normer medför.

Ändringsförslag 1828
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje registeransvarig och
registerförare samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar.

1. Varje registerförare ska bevara 
dokumentation om all behandling som 
utförts under dess ansvar. 

Or. de


