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Ändringsförslag 1829
Philippe Juvin

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

Or. fr

Motivering

För att undvika eventuella extra och onödiga administrativa bördor bör ansvaret begränsas
till en enda punkt, det vill säga den registeransvarige.

Ändringsförslag 1830
Sophia in 't Veld

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 registeransvarig och registerförare 
ska på begäran av tillsynsmyndigheten 
kunna visa att bestämmelserna i denna 
förordning efterlevs.

Or. en
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Ändringsförslag 1831
Jan Mulder

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 registeransvarig och registerförare 
samt den registeransvariges eventuella 
företrädare ska bevara dokumentation om 
behandling om denna behandling utgör en 
risk enligt definitionen i artikel 33.2, så 
att den alltid kan visa att denna 
förordning efterlevs. 

Or. en

Ändringsförslag 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Or. en

Ändringsförslag 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje registeransvarig och registerförare 
samt den registeransvariges eventuella 

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

företrädare ska till de myndigheter som 
kräver det kunna ge fullständig 
information om all behandling som utförts 
under dess ansvar. 

Or. es

Motivering

Man bör allmänt fastställa en tydlig och allmängiltig princip för redovisningsskyldighet. De 
registeransvariga ska alltid kunna ge fullständig information till de myndigheter som kräver 
det om all behandling som de ansvarar för.

Ändringsförslag 1834
Wim van de Camp

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 registeransvarig ska bevara en 
sammanställning över all sådan 
behandling som utförts under dess ansvar
som utgör en höggradig risk för de 
registrerades grundläggande rättigheter, 
särskilt deras rätt till integritet, i enlighet 
med resultatet av den 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd enligt som avses i 
artikel 33.

Or. en

Motivering

Storlekskriteriet för organisationer (>250 anställda) är inte användbart för att skilja mellan 
organisationer med avseende på denna artikels omfattning. En riskbaserat strategi i 
artikel 28 skulle passa bättre för att uppnå målen i denna förordning, liknande 
anmälningskravet i artikel 18 i det nuvarande direktivet som denna artikel ersätter. Direktivet 
tillät undantag för en mängd olika kategorier som inte innebär någon betydande risk för den 
registrerades grundläggande rättigheter. Det är därför konsekvent att tillåta ett liknande 
riskbaserat undantag när det gäller dokumentationskraven i artikel 28 och att begränsa dessa 
till behandling som innebär en hög risk för den registrerade. Även om organisationer med en 
hög mognadsgrad när det gäller efterlevnad och riskhantering skulle anse att 
dokumentationen av behandling av uppgifter utgör sund riskhantering skulle kravet att alla 
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organisationer måste dokumentera all typ av behandling av uppgifter som sker inom 
organisationen (från kunddatabasen till de anställdas födelsedagar) belägga organisationer 
med en överdriven och oproportionerlig börda och skulle inte vara förenligt med 
kommissionens yttranden när det gäller kostnaderna för genomförandet. För att bedöma om 
risknivån är hög hänvisas till konsekvensbedömningen i artikel 33. Om 
konsekvensbedömningen visar på en hög risknivå ska dokumentationskravet gälla.

Ändringsförslag 1835
Nathalie Griesbeck

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

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra dokumentationskravet effektivare.

Ändringsförslag 1836
Louis Michel

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 registeransvarig samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska bevara dokumentation om de 
huvudsakliga kategorier av behandling
som utförts under dess ansvar.

Or. en
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Ändringsförslag 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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

Or. en

Ändringsförslag 1838
Marie-Christine Vergiat

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

Or. fr

Ändringsförslag 1839
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
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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 registeransvarig och registerförare 
samt den registeransvariges eventuella 
företrädare ska bevara dokumentation om 
behandling som utförts under dess ansvar 
när det gäller praxis för 
uppgiftsbehandling, inbegripet för vilket 
ändamål uppgiftsbehandlingen har 
genomförts och för vilken registerförare. 

Or. en

Ändringsförslag 1840
Ewald Stadler

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

Or. de

Ändringsförslag 1841
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att detta påverkar de andra 
bestämmelserna i denna förordning ska 
varje registeransvarig eller registerförare 
bevara dokumentation om 
registeröverföringar av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
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organisation, inbegripet identifiering av 
det tredjeland eller den internationella 
organisation, organisation, företag, den 
statliga organisation eller den behöriga 
myndighet som berörs, den rättsliga 
grunden för överföringen och, vid sådana 
överföringar som avses i artikel 44.1 h, 
dokumentationen om lämpliga 
skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registeransvariges skyldighet ska 
inte gälla för små och medelstora företag 
som behandlar uppgifter endast som en 
sidoverksamhet till försäljning av varor 
eller tjänster. Sidoverksamheter ska 
definieras som affärsverksamhet eller 
verksamhet som inte omfattar handel och 
som inte har anknytning till ett företags 
huvudverksamhet. När det gäller 
uppgiftsskydd ska uppgiftsbehandling som 
inte utgör mer än 50 procent av företagets 
omsättning anses vara sidoverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1843
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla utgår
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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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. De företag och organisationer som inte 
har utnämnt ett uppgiftsskyddsombud 
eller tillämpar lämpliga 
certifieringsmekanismer ska bevara sådan 
dokumentation som krävs enligt 
lagstiftningen för all behandling som 
utförts under deras ansvar. Denna
dokumentation ska innehålla åtminstone 
följande uppgifter:

Or. es

Ändringsförslag 1845
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. Översikten ska innehålla åtminstone 
följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Den registeransvariges kontaktuppgifter är kända för den registeransvarige och behöver inte 
dokumenteras; uppgiftsskyddsombudets namn och kontaktuppgifter är kända för den 
registeransvarige. Att behöva dokumentera dem för varje bedömning skulle innebära en 
onödig börda för den registeransvarige eftersom uppgiftsskyddsombuden byts ut.

Ändringsförslag 1846
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone de uppgifter som anges i 
artikel 14.

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 
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.

Or. en
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Motivering

Innehållet i artikel 28 om krav på dokumentation flyttas till artikel 14 om 
informationsrättigheter. Förslaget till förordning kan förenklas genom att informations- och 
dokumentationskraven slås samman, eftersom de är två sidor av samma mynt. Detta kommer 
att minska de administrativa bördorna för registeransvariga och göra det enklare för enskilda 
att förstå och utöva sina rättigheter. Se även ändringsförslaget till artikel 14.

Ändringsförslag 1847
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. Dokumentationen bör innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 1848
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

2. Denna dokumentation ska innehålla 
följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 1849
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige, eller eventuella 
gemensamma registeransvariga eller
registerförare, samt för den eventuella 
företrädaren.

a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige samt för den eventuella 
företrädaren.

Or. en

Ändringsförslag 1850
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige, eller eventuella 
gemensamma registeransvariga eller 
registerförare, samt för den eventuella 
företrädaren.

a) Namn och kontaktuppgifter för 
registerföraren.

Or. de

Ändringsförslag 1851
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Namn och kontaktuppgifter för det 
eventuella uppgiftsskyddsombudet.

utgår

Or. en

Motivering

Den registeransvariges kontaktuppgifter är kända för den registeransvarige och behöver inte 
dokumenteras; uppgiftsskyddsombudets namn och kontaktuppgifter är kända för den 
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registeransvarige. Att behöva dokumentera dem för varje bedömning skulle innebära en 
onödig börda för den registeransvarige eftersom uppgiftsskyddsombuden byts ut.

Ändringsförslag 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Namn och kontaktuppgifter för det 
eventuella uppgiftsskyddsombudet.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1853
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Namn och kontaktuppgifter för det
eventuella uppgiftsskyddsombudet.

b) Namn och kontaktuppgifter för den
eventuella uppgiftsskyddsorganisationen 
eller uppgiftsskyddsombudet.

Or. en

Ändringsförslag 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1855
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.

c) De allmänna ändamålen med 
behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 1856
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen
grundar sig på artikel 6.1 f.

c) Den information som anges i 
artikel 14.1 om registerföraren handlar 
för en registeransvarigs räkning som är 
direkt ansvarig för behandlingen.

Or. de

Ändringsförslag 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 

utgår
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kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem.

Or. en

Ändringsförslag 1858
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 
kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem.

d) Den information som anges i 
artikel 14.2 om registerföraren handlar 
för en registeransvarigs räkning som är 
direkt ansvarig för behandlingen.

Or. de

Ändringsförslag 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1860
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1861
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Motivering

Onödig på grund av ovanstående bestämmelse.

Ändringsförslag 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 

e) De mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 
registeransvariga till vilka personuppgifter 
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registeransvariga till vilka personuppgifter 
lämnas ut för deras berättigade intressen.

lämnas ut för deras berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1864
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de
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Motivering

Onödig på grund av ovanstående bestämmelse.

Ändringsförslag 1865
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

f) I tillämpliga fall, överföringar av 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation och, vid sådana 
överföringar som avses i artikel 44.1 h, en 
hänvisning till de skyddsåtgärder som 
tillämpats.

Or. en

Ändringsförslag 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1867
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

utgår

Or. de

Motivering

Onödig på grund av ovanstående bestämmelse.

Ändringsförslag 1868
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering eller lagring av de olika 
kategorierna av uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1869
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering eller arkivering av de olika 
kategorierna av uppgifter.

Or. fr



PE506.166v03-00 22/138 AM\929511SV.doc

SV

Motivering

Ändringsförslaget är ett förslag från högsta rådet vid det franska notarieämbetet. Kravet på 
dokumentation för alla registeransvariga omfattar ett antal obligatoriska uppgifter 
(artikel 28). Vissa kategorier av uppgifter får därför inte raderas utan måste arkiveras. 
Möjligheten att arkivera tas inte upp i förslaget till förordning. Det är viktigt att i 
dokumentationen skilja på de tidsfrister som gäller för raderingen av uppgifter och de 
tidsfrister som gäller för arkiveringen av dem.

Ändringsförslag 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering av de olika kategorierna av 
uppgifter under förutsättning att det är 
möjligt.

Or. es

Motivering

Man måste ha en viss flexibilitet eftersom det finns många behandlingar där man inte kan 
tillhandahålla den informationen eller bara kan ge mycket allmän information.

Ändringsförslag 1871
Hélène Flautre

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för
radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.

g) En allmän anvisning om tidsfristerna för 
radering och bevarande av de olika 
kategorierna av uppgifter.

Or. fr
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Ändringsförslag 1872
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En allmän hänvisning till de 
nationella kraven enligt lagstiftningen i 
ett tredjeland när registerföraren 
behandlar personuppgifter i detta 
tredjeland.

Or. en

Motivering

När det gäller nationella krav i ett tredjeland kan lagstiftningen vara av intresse för den 
registrerade.

Ändringsförslag 1873
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.

utgår

Or. de

Motivering

Onödig på grund av ovanstående bestämmelse.

Ändringsförslag 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1875
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1876
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1877
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

utgår

Or. de

Motivering

Flyttas till artikel 29.3.

Ändringsförslag 1878
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för den 
registrerade och tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 1879
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
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Or. fr

Motivering

För att undvika eventuella extra och onödiga administrativa bördor bör ansvaret begränsas 
till en enda punkt, det vill säga den registeransvarige.

Ändringsförslag 1880
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige eller den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Den registeransvarige bör alltid göra dokumentationen tillgänglig för tillsynsmyndigheten. 
Motsvarande krav för registerföraren har föreslagits i artikel 26.

Ändringsförslag 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 1882
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten. Lika stor vikt ska 
dock fästas vid god praxis och efterlevnad 
och inte bara vid komplettering av 
dokumentationen. 

Or. en

Ändringsförslag 1883
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

3. Den registeransvarige samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra dokumentationen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 1885
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller företagsgrupper där 
varje registeransvarig inom 
företagsgruppen utför samma typ av 
behandling ska endast en uppsättning 
dokumentation behållas på gruppnivå.

Or. en

Ändringsförslag 1886
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När en registeransvarig anlitar en 
registerförare ska den registeransvarige 
ansvara för dokumentationen som avses i 
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artikel 28.1 bevaras och kan kräva att 
registerföraren hjälper till att utarbeta 
informationen.

Or. en

Ändringsförslag 1887
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för en fysisk person 
som behandlar personuppgifter utan 
vinstintresse.

a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. eller

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 1888
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. Den skyldighet som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för en fysisk person 
som behandlar personuppgifter utan 
vinstintresse.

a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. eller
b) Ett företag eller en organisation med 
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färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1889
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för fysiska personer
som behandlar personuppgifter utan 
vinstintresse.

a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. eller

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

Or. en

Motivering

Eftersom storleken inte har någon betydelse kan artikel 28.4 b strykas.

Ändringsförslag 1890
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för en fysisk person 
som behandlar personuppgifter utan 
vinstintresse.
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a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. eller

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1891
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga:

Or. fr

Motivering

För att undvika eventuella extra och onödiga administrativa bördor bör ansvaret begränsas 
till en enda punkt, det vill säga den registeransvarige.

Ändringsförslag 1892
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i 
punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 
följande registeransvariga och 
registerförare:

4. De skyldigheter som anges i 
punkterna 1, 2 och 3 ska inte gälla för 
följande registeransvariga och 
registerförare:

Or. en



PE506.166v03-00 32/138 AM\929511SV.doc

SV

Ändringsförslag 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i 
punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 
följande registeransvariga och 
registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkt 2 ska 
inte gälla för följande registeransvariga och 
registerförare:

Or. es

Ändringsförslag 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga:

Or. en

Ändringsförslag 1895
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga och registerförare:

4. De skyldigheter som anges i punkterna 1 
och 2 ska inte gälla för följande 
registeransvariga:

Or. en
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Ändringsförslag 1896
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. 

a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse, såvida 
inte personuppgifterna görs tillgängliga 
för ett stort antal personer eller en stor del 
av den registrerades personuppgifter 
behandlas eller kombineras med andra 
personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 1898
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet, 
såvida inte företaget eller organisationen 
behandlar vissa kategorier av känsliga 
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personuppgifter enligt definitionen i 
artikel 9.1.

Or. en

Motivering

Detaljerade krav när det gäller dokumentation har införts i syfte att öka den registrerades 
integritet. Enligt förslagen ska dessa krav inte gälla de organisationer som avses i 
artikel 28.4 b. Skyddsnivån bör inte vara lägre baserat på antalet anställda i en organisation 
eftersom behandlingen av uppgifter handlar om uppgifter som är känsliga enligt artikel 9.1.

Ändringsförslag 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

b) Ett företag eller en organisation som 
behandlar personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Motivering

Gränsen på 250 anställda leder till att anställda får olika ställning. Den är diskriminerande 
mot större företag och är inte på något vis nödvändigt för att uppnå syftet. Antalet anställda 
är inte korrelerat till den mängd eller typ av personuppgifter som organisationen bevarar. En 
liten organisation med endast några få anställda kan kontrollera en stor mängd delegerade 
personuppgifter och vice versa. Dessutom är gränsen inte helt lätt att tolka.

Ändringsförslag 1902
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med b) Ett företag eller en organisation med 
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färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

färre än 500 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till sin huvudverksamhet.

b) Ett företag eller en organisation med 
färre än 50 anställda som endast behandlar 
personuppgifter för mindre än 
250 registrerade som en sidoverksamhet 
till sin huvudverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 1904
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1905
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1907
Stanimir Ilchev
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Motivering

Ett befullmäktigande finns redan i artikel 14.

Ändringsförslag 1908
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1910
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

5. Kommissionen ska 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.

Or. es

Ändringsförslag 1913
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Motivering

Fastställs i artikel 14.

Ändringsförslag 1914
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1. 

6. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 2. 
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Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

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

Or. es

Ändringsförslag 1916
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

6. Kommissionen får i syfte att säkerställa 
att kraven inom EU är harmoniserade 
fastställa standardformulär för den 
dokumentation som anges i punkt 1. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1917
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

6. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att anta riktlinjer för 
formatet för den dokumentation som anges 
i punkt 1. 

Or. en
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Ändringsförslag 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran 
samarbeta med tillsynsmyndigheten i 
utövandet av dess uppdrag, särskilt genom 
att tillhandahålla den information som 
avses i artikel 53.2 a och genom att ge 
tillgång i enlighet med artikel 53.2 b.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren i tillämpliga fall samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran samarbeta med 
tillsynsmyndigheten i utövandet av dess 
uppdrag, särskilt genom att tillhandahålla 
den information som avses i artikel 53.2 a 
och genom att ge tillgång i enlighet med 
artikel 53.2 b.

Or. es

Motivering

Det vore lämpigt att nyansera punkten på så sätt att registerföraren ska besvara denna 
begäran i vid behov, och inte i allmänhet som är fallet för den registeransvarige.

Ändringsförslag 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran 
samarbeta med tillsynsmyndigheten i 
utövandet av dess uppdrag, särskilt genom 
att tillhandahålla den information som 
avses i artikel 53.2 a och genom att ge 
tillgång i enlighet med artikel 53.2 b.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den registeransvariges 
eventuella företrädare ska på begäran 
samarbeta med tillsynsmyndigheten i 
utövandet av dess uppdrag, särskilt genom 
att tillhandahålla den information som 
avses i artikel 53.2 a och genom att ge 
tillgång i enlighet med artikel 53.2 b. Den 
registeransvarige och registerföraren 
samt den registeransvariges eventuella 
företrädare ska, på grundval av en 
begäran med angivande av skälen till att 
tillgång till dokumenten begärs, göra 
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dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som reaktion på tillsynsmyndighetens 
utövande av sina befogenheter enligt 
artikel 53.2 ska den registeransvarige och 
registerföraren svara tillsynsmyndigheten 
inom en rimlig period som ska fastställas 
av tillsynsmyndigheten. Svaret ska 
inbegripa en beskrivning av de åtgärder 
som vidtagits och de resultat som uppnåtts 
som svar på tillsynsmyndighetens 
anmärkningar.

2. Som reaktion på tillsynsmyndighetens 
utövande av sina befogenheter enligt 
artikel 53.2 ska den registeransvarige, själv 
eller via sin företrädare, och 
registerföraren svara tillsynsmyndigheten 
inom en rimlig period som ska fastställas 
av tillsynsmyndigheten. Svaret ska 
inbegripa en beskrivning av de åtgärder 
som vidtagits och de resultat som uppnåtts 
som svar på tillsynsmyndighetens 
anmärkningar.

Or. es

Motivering

Det saknas en hänvisning till företrädaren för de fall där den registeransvarige finns utanför 
EU.

Ändringsförslag 1921
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvariga, dennes 
företrädare och registerföraren ska på 
begäran göra dokumentationen tillgänglig 
för tillsynsmyndigheten i enlighet med 
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artikel 14 eller 28.

Or. de

Ändringsförslag 1922
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen
medför, med hänsyn till dagens tillgängliga 
teknik och kostnaderna för att vidta 
åtgärderna.

Or. en

Motivering

Artikeln justeras i enlighet med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation för att 
undvika två olika uppsättningar regler för ett enda företag.

Ändringsförslag 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen
medför, med hänsyn till dagens tillgängliga 
teknik och kostnaderna för att vidta 
åtgärderna.
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Or. en

Ändringsförslag 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder, bland annat 
pseudonymisering, för att säkerställa en 
lämplig säkerhetsnivå med tanke på de 
risker som behandlingen medför och 
karaktären hos de personuppgifter som ska 
skyddas, med hänsyn till dagens 
tillgängliga teknik och kostnaderna för att 
vidta åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 1926
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, med 
hänsyn till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden, 
måste den registeransvarige vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå när 
det gäller behandlingen av 
personuppgifter med hänsyn till

a) de skador som kan uppkomma från 
icke auktoriserad eller olaglig behandling 
eller oavsiktlig förstörelse, förlust eller 
skada enligt artikel 5.1 ea, och
b) karaktären och syftet hos de uppgifter 
som ska behandlas.

Or. en

Motivering

Bättre formulering.

Ändringsförslag 1927
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med hänsyn till dagens tillgängliga 
teknik och kostnaderna för att vidta 
åtgärderna ska en sådan säkerhetsstrategi 
inbegripa följande:
a) Förmågan att säkerställa 



PE506.166v03-00 48/138 AM\929511SV.doc

SV

personuppgifternas integritet. 
b) Förmågan att säkerställa 
konfidentialitet, integritet och 
tillgänglighet hos de system och tjänster 
som behandlar personuppgifter. 
c) Förmågan att återställa 
tillgängligheten och tillgången till 
uppgifterna i tid vid en fysisk eller teknisk 
olycka som påverkar tillgängligheten, 
integriteten och konfidentialiteten hos 
informationssystem och 
informationstjänster. 
d) När det gäller behandling av känsliga 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 8 och 9, ytterligare 
säkerhetsåtgärder för att snabbt 
säkerställa riskmedvetenhet och förmågan 
att vidta förebyggande, korrigerande och 
begränsande åtgärder i tid mot svagheter 
eller olyckor som skulle kunna innebära 
en risk för uppgifterna.
e) Ett förfarande för att regelbundet testa, 
undersöka och utvärdera effektiviteten 
hos de strategier, förfaranden och planer 
för säkerhet som har införts för att 
säkerställa fortgående effektivitet.

Or. en

Motivering

Främjande av fysiskt uppgiftsskydd och nätverkssäkerhet.

Ändringsförslag 1928
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en bedömning av riskerna ska 
den registeransvarige och registerföraren 
vidta de åtgärder som avses i punkt 1 för 

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
minst
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att skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter.

a) säkerställa att endast auktoriserad 
personal, och endast i lagligen tillåtna 
syften, får tillgång till personuppgifter,
b) skydda personuppgifter som lagrats 
eller överförts mot oavsiktlig eller olaglig 
förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring 
samt mot icke auktoriserad eller olaglig 
lagring och behandling eller icke 
auktoriserat eller olagligt tillträde eller 
offentliggörande, och
c) säkra införandet av en 
säkerhetsstrategi för behandling av 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

Artikeln justeras i enlighet med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation för att 
undvika två olika uppsättningar regler för ett enda företag.

Ändringsförslag 1929
Joanna Senyszyn

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
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eller ändringar av personuppgifter. eller ändringar av personuppgifter. Om en 
registeransvarig har genomfört en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd i enlighet med artikel 33, 
ska resultaten av 
konsekvensbedömningen beaktas vid 
utvärderingen av risker.

Or. en

Ändringsförslag 1930
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en bedömning av riskerna ska den 
registeransvarige och registerföraren vidta 
de åtgärder som avses i punkt 1 för att 
skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter.

2. Den registeransvarige och 
registerföraren ska vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en lämplig säkerhetsnivå med 
tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de 
personuppgifter som ska skyddas, till 
exempel pseudonymisering, med hänsyn 
till dagens tillgängliga teknik och 
kostnaderna för att vidta åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 1931
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en bedömning av riskerna ska 
den registeransvarige och registerföraren 
vidta de åtgärder som avses i punkt 1 för 
att skydda personuppgifter från förstöring 
genom olyckshändelse eller otillåtna 

2. För att följa principen i artikel 5.1 ea 
måste en registeransvarig ta i beaktande 
alla relevanta riktlinjer som 
tillsynsmyndigheten tagit fram i enlighet 
med artikel 38.
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handlingar eller förlust genom 
olyckshändelse och för att förhindra 
otillåten behandling, särskilt obehörigt 
röjande, obehörig spridning eller åtkomst, 
eller ändringar av personuppgifter.

Or. en

Motivering

Riktlinjer från de nationella tillsynsmyndigheterna skulle kunna vara till hjälp för 
registeransvariga i tillämpningen av säkerhet vid behandling. 

Ändringsförslag 1932
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De rättsliga skyldigheter som avses i 
punkterna 1 och 2 och som skulle 
förutsätta att personuppgifter behandlas i 
den utsträckning det är strikt nödvändigt 
för att garantera nätverks- eller 
informationssäkerhet, utgör ett berättigat 
intresse hos den registeransvarige, 
registerföraren eller annan som arbetar 
för deras räkning i enlighet med 
artikel 6.1 f.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.

Ändringsförslag 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De rättsliga skyldigheter som avses i 
punkterna 1 och 2 och som skulle 
förutsätta att personuppgifter behandlas i 
den utsträckning det är strikt nödvändigt 
för att garantera nätverks- eller 
informationssäkerhet, utgör ett berättigat 
intresse hos den registeransvarige, 
registerföraren eller annan som arbetar 
för deras räkning.

Or. en

Ändringsförslag 1934
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet 
fastställandet av vad som utgör dagens 
tillgängliga teknik, för specifika sektorer 
och i specifika situationer vid 
behandlingen av personuppgifter, med 
särskild hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen i fråga om 
lösningar för inbyggt integritetsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, om inte 
punkt 4 är tillämplig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet 
fastställandet av vad som utgör dagens 
tillgängliga teknik, för specifika sektorer 
och i specifika situationer vid 
behandlingen av personuppgifter, med 
särskild hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen i fråga om 
lösningar för inbyggt integritetsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, om inte 
punkt 4 är tillämplig.

utgår

Or. es

Motivering

Det behövs utrymme för flexibilitet, så att parterna kan upprätta sina säkerhetsåtgärder med 
hänsyn till de särdrag som finns inom varje sektor och delsektor. Därför är det inte 
nödvändigt med en än mer detaljerad reglering i form av delegerade akter.

Ändringsförslag 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet 
fastställandet av vad som utgör dagens 
tillgängliga teknik, för specifika sektorer 
och i specifika situationer vid 

utgår
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behandlingen av personuppgifter, med 
särskild hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen i fråga om 
lösningar för inbyggt integritetsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, om inte 
punkt 4 är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 1937
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet 
fastställandet av vad som utgör dagens 
tillgängliga teknik, för specifika sektorer 
och i specifika situationer vid 
behandlingen av personuppgifter, med 
särskild hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen i fråga om 
lösningar för inbyggt integritetsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, om inte 
punkt 4 är tillämplig.

utgår

Or. en

Motivering

Rätt användning av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerhet vid 
behandling är en uppgift som kräver sakkunskap när det gäller tillsyn snarare än ytterligare 
lagstiftning.

Ändringsförslag 1938
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet fastställandet 
av vad som utgör dagens tillgängliga 
teknik, för specifika sektorer och i 
specifika situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, med särskild hänsyn till 
den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen i fråga om lösningar för 
inbyggt integritetsskydd och uppgiftsskydd 
som standard, om inte punkt 4 är 
tillämplig.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna och villkoren för de tekniska 
och organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet fastställandet 
av vad som utgör dagens tillgängliga 
teknik, för specifika sektorer och i 
specifika situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, med särskild hänsyn till 
den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen i fråga om lösningar för 
inbyggt integritetsskydd och uppgiftsskydd 
som standard, om inte punkt 4 är 
tillämplig, i överensstämmelse med 
artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 1939
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet fastställandet 
av vad som utgör dagens tillgängliga 
teknik, för specifika sektorer och i 
specifika situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, med särskild hänsyn till 
den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen i fråga om lösningar för 
inbyggt integritetsskydd och uppgiftsskydd 
som standard, om inte punkt 4 är 
tillämplig.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska i 
samarbete med Europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet anförtros 
uppgiften att närmare precisera kriterierna 
och villkoren för de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2, inbegripet fastställandet 
av vad som utgör dagens tillgängliga 
teknik, för specifika sektorer och i 
specifika situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, med särskild hänsyn till 
den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen i fråga om lösningar för 
inbyggt integritetsskydd och uppgiftsskydd 
som standard, om inte punkt 4 är 
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tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 1940
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

utgår

a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,
b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,
c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

utgår
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a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,
b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,
c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. es

Motivering

Det behövs utrymme för flexibilitet, så att parterna kan upprätta sina säkerhetsåtgärder med 
hänsyn till de särdrag som finns inom varje sektor och delsektor. Därför är det inte 
nödvändigt med en än mer detaljerad reglering i form av delegerade akter.

Ändringsförslag 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

utgår

a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,
b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,
c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.
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Or. en

Ändringsförslag 1943
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

utgår

a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,
b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,
c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Motivering

Rätt användning av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerhet vid 
behandling är en uppgift som kräver sakkunskap när det gäller tillsyn snarare än ytterligare 
lagstiftning. 

Ändringsförslag 1944
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

utgår

a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,
b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,
c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.

Or. en

Ändringsförslag 1945
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är nödvändigt får kommissionen 
anta genomförandeakter i syfte att 
specificera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt för att

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att specificera kraven i 
punkterna 1 och 2 för olika situationer, 
särskilt för att

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för 
att säkerställa att Europaparlamentet är engagerat fullt ut i beslutsfattandeprocessen.

Ändringsförslag 1946
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för 
att säkerställa att Europaparlamentet är engagerat fullt ut i beslutsfattandeprocessen.

Ändringsförslag 1947
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Om personuppgiftsbrottet allvarligt kan 
skada skyddet av den registrerades 
personuppgifter eller integritet ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 1948
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1



AM\929511SV.doc 61/138 PE506.166v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det,
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Artikeln justeras i enlighet med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation för att 
undvika två olika uppsättningar regler för ett enda företag.

Ändringsförslag 1949
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och så snart som möjligt efter att ha fått 
vetskap om det, anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 
den registeransvarige är verksam.

Or. en

Ändringsförslag 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott som utgör en 
allvarlig risk för den personliga 
integriteten ska den registeransvarige utan 
onödigt dröjsmål anmäla
personuppgiftsbrottet till
tillsynsmyndigheten.

Or. es

Motivering

En anmälningstid på 24 timmar kan i många fall vara omöjlig att hålla. Det viktigaste här är 
att upprätta ett kriterium för en så kort anmälningstid som möjligt inom rimliga gränser och 
därför är det bättre att endast ange att det ska ske ”utan onödigt dröjsmål”. Man utesluter 
heller inte en lösning liksom den i gruppens förslag för artikel 29, som innebär en anmälan i 
två steg. En omedelbar anmälan eller anmälan utan dröjsmål av problemets uppkomst och 
senare en anmälan med fler detaljer inom en rymligare men alltid begränsad tidsrymd.

Ändringsförslag 1951
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett grövre personuppgiftsbrott ska 
den registeransvarige utan onödigt 
dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare 
än 24 timmar efter att ha fått vetskap om 
det, anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

Or. fr
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Motivering

För att inte tillsynsmyndigheterna ska bli överlastade måste en distinktion göras mellan 
grövre och mindre allvarliga brott. Både kvalitativa och kvantitativa kriterier ska beaktas för 
att särskilja de båda.

Ändringsförslag 1952
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Om ett personuppgiftsbrott kan skada 
skyddet av den registrerades 
personuppgifter eller integritet ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 1953
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 

1. Om ett personuppgiftsbrott allvarligt 
kan skada den registrerades intressen, 
rättigheter och friheter, särskilt rätten till 
privatliv, ska den registeransvarige utan 
onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap 
om det, anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.
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motivering.

Or. en

Motivering

För att behålla balans mellan den administrativa börda som det innebär att anmäla till 
tillsynsmyndigheten (och den registrerade) och den risk som personuppgiftsbrottet troligen 
innebär för den registrerade, och för att undvika att små brott som inte alls, eller endast i 
liten utsträckning, skadar den registrerade, anmäls, begränsas genom denna ändring 
omfattningen på kravet att anmäla personuppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten till brott som 
”allvarligt kan skada de registrerades fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till privatliv”. 
Denna risk skulle kunna bestämmas av en riskbedömning liknande den konsekvensbedömning 
av integritetsskyddet som avses i artikel 33. I enlighet med punkt 6 får kommissionen anta 
standarder för fastställande av en sådan risk, liknande de standarder som finns för att anmäla 
produktsäkerhetsproblem i EU. Eftersom den registeransvariges viktigaste prioritet när det 
gäller personuppgiftsbrott bör vara att hantera brottet och begränsa dess konsekvenser tas 
anmälningsfristen på 24 timmar bort och ersätts med ”utan onödigt dröjsmål”. Det är upp till 
tillsynsmyndigheten att bestämma huruvida dröjsmålet i ett särskilt fall var befogat. Se 
ändringsförslaget till artikel 32.

Ändringsförslag 1954
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
72 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
72 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

Or. en
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Ändringsförslag 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott som 
allvarligt kan skada skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet, ska den registeransvarige utan 
onödigt dröjsmål anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 1956
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den
registeransvarige utan onödigt dröjsmål
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Om ett personuppgiftsbrott allvarligt 
skadar eller kan skada skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige utan 
onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap 
om det, till fullo undersökt och 
konstaterat det, anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott som hänför 
sig till särskilda kategorier av 
personuppgifter, personuppgifter som är 
belagda med tystnadsplikt, 
personuppgifter som hänför sig till brott 
eller brottsmisstanke eller personuppgifter 
som hänför sig till bankkonton eller 
kreditkortskonton och som utgör ett 
allvarligt hot mot den registrerades 
rättigheter eller legitima intressen ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.

Ändringsförslag 1958
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än
10 arbetsdagar efter att ha fått vetskap om 
det, eller när tillräcklig och avgörande 
information kan erhållas om 
uppgiftsbrottet, anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
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motivering. tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom
10 arbetsdagar ska den åtföljas av en 
utförlig motivering.

Or. en

Ändringsförslag 1959
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ett personuppgiftsbrott ska den 
registeransvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 
24 timmar efter att ha fått vetskap om det, 
anmäla personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten. Om anmälan till 
tillsynsmyndigheten inte görs inom 
24 timmar ska den åtföljas av en utförlig 
motivering.

1. Vid ett personuppgiftsbrott där det finns 
en betydande risk för att 
personuppgiftsbrottet påverkar de 
registrerade personernas fri- och 
rättigheter negativt ska den 
registeransvarige, utan onödigt dröjsmål 
efter att ha fått vetskap om det, anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

En kvalitativ risktröskel är nödvändig för att förhindra att dataskyddsmyndigheterna 
överbelastas.

Ändringsförslag 1960
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Registeransvariga ska göra en 
anmälan till tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där de är etablerade. Om 
anmälan görs i enlighet med punkt 4 ska 
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anmälan göras till tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den 
registeransvarige som är ansvarig för 
personuppgiftsbrottet är etablerad. 
Registeransvariga som inte är etablerade 
på Europeiska unionens territorium ska 
göra anmälan till tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där deras företrädare är 
etablerad.

Or. en

Motivering

Denna ändring klargör till vilken tillsynsmyndighet anmälan ska göras. Ändringen är särskilt 
viktig i fall där personer i flera medlemsstater drabbas av uppgiftsbrottet, för att undvika att 
samma brott måste anmälas i flera medlemsstater och sålunda minska den administrativa 
bördan.

Ändringsförslag 1961
Michèle Striffler

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a Mindre överträdelser ska föras upp på 
en förteckning av den registeransvarige 
som ska finnas tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten. 

Or. fr

Motivering

För att inte tillsynsmyndigheterna ska bli överlastade måste en distinktion göras mellan 
grövre och mindre allvarliga brott. Både kvalitativa och kvantitativa kriterier ska beaktas för 
att särskilja de båda.

Ändringsförslag 1962
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige omedelbart efter det 
att ett personuppgiftsbrott har konstaterats.

2. Registerföraren ska underrätta och 
informera den registeransvarige omedelbart 
efter det att ett personuppgiftsbrott har 
konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige omedelbart efter det 
att ett personuppgiftsbrott har konstaterats.

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige omedelbart efter det 
att ett sådant personuppgiftsbrott som 
anges i punkt 1 har konstaterats.

Or. es

Ändringsförslag 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige omedelbart efter det 
att ett personuppgiftsbrott har 
konstaterats.

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige utan onödigt 
dröjsmål efter det att ett 
personuppgiftsbrott som sannolikt kan ha 
negativa rättsliga effekter på skyddet av 
den registrerades personuppgifter eller 
integritet har upptäckts.

Or. en
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Ändringsförslag 1965
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige omedelbart efter det 
att ett personuppgiftsbrott har konstaterats.

2. I enlighet med artikel 26.2 f ska 
registerföraren underrätta och informera 
den registeransvarige skyndsamt efter det 
att ett personuppgiftsbrott har konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 1966
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Registeransvariga ska göra en 
anmälan till tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där de är etablerade. Om 
anmälan görs i enlighet med punkt 4 ska 
anmälan göras till tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den 
registeransvarige som är ansvarig för 
personuppgiftsbrottet är etablerad. 
Registeransvariga som inte är etablerade 
på Europeiska unionens territorium ska 
göra anmälan till tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där deras företrädare är 
etablerad.

Or. en

Motivering

Denna ändring klargör till vilken tillsynsmyndighet anmälan ska göras. Ändringen är särskilt 
viktig i fall där personer i flera medlemsstater drabbas av uppgiftsbrottet, för att undvika att 
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samma brott måste anmälas i flera medlemsstater och sålunda minska den administrativa 
bördan.

Ändringsförslag 1967
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid riskbedömningen ska den 
registeransvarige ta hänsyn till 
omständigheterna, inbegripet 
uppgifternas typ; om det är sannolikt att 
ett brott orsakar den registrerade 
personen väsentlig skada eller väsentlig 
oro, eller det är sannolikt att brottet på 
annat vis avsevärt påverkar den 
registrerades fri- och rättigheter negativt, 
samt i vilken grad dessa risker begränsas 
av de säkerhetsåtgärder som den 
registeransvarige har vidtagit i enlighet 
med artikel 30.

Or. en

Motivering

Det är till stor hjälp att ange vilka omständigheter som man ska ta hänsyn till.
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Ändringsförslag 1968
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den anmälan som avses i punkt 1 ska 
åtminstone

utgår

a) beskriva personuppgiftsbrottets 
karaktär, inbegripet de kategorier av och 
antalet registrerade som berörs samt de 
kategorier av och antalet uppgiftsposter 
som berörs,
b) förmedla identiteten på och 
kontaktuppgifterna för 
uppgiftsskyddsombudet eller andra 
kontaktpunkter där mer information kan 
erhållas,
c) rekommendera åtgärder för att 
begränsa de möjliga negativa effekterna 
av personuppgiftsbrottet,
d) beskriva konsekvenserna av 
personuppgiftsbrottet,
e) beskriva de åtgärder som den 
registeransvarige föreslagit eller vidtagit 
för att åtgärda personuppgiftsbrottet.

Or. en

Motivering

Detta är alltför föreskrivande.
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Ändringsförslag 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den anmälan som avses i punkt 1 ska
åtminstone

3. Anmälan ska innehålla nödvändiga 
uppgifter för att tillsynsmyndigheten ska 
kunna bedöma händelserna och deras 
konsekvenser och vid behov 
rekommendera lämpliga åtgärder.

a) beskriva personuppgiftsbrottets 
karaktär, inbegripet de kategorier av och 
antalet registrerade som berörs samt de 
kategorier av och antalet uppgiftsposter 
som berörs,
b) förmedla identiteten på och 
kontaktuppgifterna för 
uppgiftsskyddsombudet eller andra 
kontaktpunkter där mer information kan 
erhållas,
c) rekommendera åtgärder för att 
begränsa de möjliga negativa effekterna 
av personuppgiftsbrottet,
d) beskriva konsekvenserna av 
personuppgiftsbrottet,
e) beskriva de åtgärder som den 
registeransvarige föreslagit eller vidtagit 
för att åtgärda personuppgiftsbrottet.

Or. es

Motivering

Det är inte nödvändigt att detaljerat reglera innehållet i anmälningarna, med hänsyn till de 
talrika fall som kan uppstå i praktiken, och till de olika sektorernas särdrag. Det bör räcka 
med att meddela det som tillsynsmyndigheten verkligen behöver för att på ett korrekt sätt 
utvärdera händelsen och dess konsekvenser. I detta syfte bör de huvudsakliga delarna i 
kommunikationen bli: händelserna, de bekräftade och uppskattade konsekvenserna, de 
åtgärder som har vidtagits och/eller ska vidtas.



PE506.166v03-00 74/138 AM\929511SV.doc

SV

Ändringsförslag 1970
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den anmälan som avses i punkt 1 ska
åtminstone

3. Den anmälan som avses i punkt 1 ska
om möjligt

Or. en

Ändringsförslag 1971
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förmedla identiteten på och
kontaktuppgifterna för
uppgiftsskyddsombudet eller andra 
kontaktpunkter där mer information kan 
erhållas,

b) förmedla kontaktuppgifterna för den 
registeransvarige eller för andra 
kontaktpunkter där mer information kan 
erhållas,

Or. en

Ändringsförslag 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) beskriva de åtgärder som den 
registeransvarige föreslagit eller vidtagit 
för att åtgärda personuppgiftsbrottet.

e) beskriva de åtgärder som den 
registeransvarige föreslagit eller vidtagit 
för att åtgärda personuppgiftsbrottet
och/eller begränsa följderna.

Or. en
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Ändringsförslag 1973
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En sådan anmälan som avses i 
punkt 1 krävs inte om den 
registeransvarige eller registerföraren har 
vidtagit lämpliga tekniska åtgärder, som 
tillämpades på de uppgifter som berördes 
av personuppgiftsbrottet, såsom åtgärder 
som gör uppgifterna oläsbara för alla 
personer som inte är behöriga att få 
tillgång till uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1974
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska i enlighet med artikel 38 ge 
vägledning om de särskilda 
omständigheter under vilka en anmälan 
ska göras till tillsynsmyndigheten. 
Dessutom ska vägledningen innehålla 
uppgifter om detaljnivå och särskild 
information som krävs i den 
registeransvariges anmälan om 
uppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten.

Or. en



PE506.166v03-00 76/138 AM\929511SV.doc

SV

Motivering

Tillsynsmyndigheten är den som bäst kan bedöma vilken detaljnivå och vilka upplysningar 
som behövs för att hantera ett personuppgiftsbrott så effektivt som möjligt.

Ändringsförslag 1975
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna 
artikel. Dokumentationen ska endast 
innehålla den information som behövs för 
detta ändamål.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är alltför föreskrivande.

Ändringsförslag 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna 

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott som omfattas av 
punkt 1 i denna artikel, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Som ett undantag ska den 
registeransvarige eller dennes företrädare 
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artikel. Dokumentationen ska endast 
innehålla den information som behövs för 
detta ändamål.

föra ett register över de brister och 
incidenter som inte omfattas av punkt 1, 
men som har samband med behandling av 
personuppgifter. Registren ska vara 
tillgängliga för tillsynsmyndigheterna, 
som kan begära att regelbundet få kopior 
av dem.

Or. es

Ändringsförslag 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska vara 
tillräcklig för att göra det möjligt för 
tillsynsmyndigheten att kontrollera 
efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 1978
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska dokumentera 
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 

4. Den registeransvarige ska utan onödigt 
dröjsmål dokumentera alla 
personuppgiftsbrott när denne ombeds 
tillhandahålla sådan dokumentation, 
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vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

inbegripet omständigheterna kring brottet, 
dess effekter och de korrigerande åtgärder 
som vidtagits. Dokumentationen ska göra 
det möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 1979
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska dokumentera
alla personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

4. Den registeransvarige ska dokumentera
sådana uppgiftsbrott som avses i punkt 1, 
inbegripet omständigheterna kring brottet, 
dess effekter och de korrigerande åtgärder 
som vidtagits. Dokumentationen ska göra 
det möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 1980
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den registeransvarige ingår i en 
grupp av företag eller gemensamma 
registeransvariga får 
personuppgiftsbrottet anmälas av det 
huvudsakliga verksamhetsstället, eller av 
en annan registeransvarig eller ett annat 
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företag som utsetts av de gemensamma 
registeransvariga eller företagsgruppen. 

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att undvika flera anmälningar för samma uppgiftsbrott.

Ändringsförslag 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett brott betraktas som väsentligt ifall det 
är mycket sannolikt att 
personuppgiftsbrottet kan skada den 
registrerades integritet.

Or. pl

Ändringsförslag 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsmyndigheten bör föra ett 
offentligt register över identifierade och 
avslutade ärenden som rör väsentliga 
brott.

Or. pl

Ändringsförslag 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsmyndigheten ska föra ett 
offentligt register över typer av anmälda 
uppgiftsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Det ska undantagsvis inte vara ett 
krav att informera om 
personuppgiftsbrottet om den 
registeransvarige omedelbart har 
genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder med avseende på de 
uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet, och om det är 
säkert att dessa åtgärder gör uppgifterna i 
fråga oläsbara för alla personer som inte 
är behöriga att få tillgång till dem.

Or. pl

Ändringsförslag 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 
2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

Or. es

Motivering

Kommissionens delegerade akter bör här begränsas till att fastställa ett gemensamt format
för anmälan av incidenterna och för upphävande av registret över brister och incidenter.

Ändringsförslag 1986
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 
2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 
2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 1988
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 
2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1989
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 2 

5. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 86 i syfte att närmare precisera 
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samt för de särskilda omständigheter under 
vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

kriterierna och kraven för fastställandet av 
det uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 
och 2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 1990
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen 
av informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1991
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och
formen och villkoren för den 

utgår



PE506.166v03-00 84/138 AM\929511SV.doc

SV

dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen 
av informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1992
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen av 
informationen i denna.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa standardformatet för 
sådana anmälningar till 
tillsynsmyndigheten, de förfaranden som 
gäller för anmälningskravet och formen 
och villkoren för den dokumentation som 
avses i punkt 4, inbegripet tidsgränserna 
för raderingen av informationen i denna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen 
av informationen i denna.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för anmälningarna till 
tillsynsmyndigheten och registret över
brister och incidenter enligt de villkor som 
anges i punkt 3. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. es

Ändringsförslag 1994
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen av 
informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen av 
informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska efter det att ett 
yttrande begärts från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



PE506.166v03-00 86/138 AM\929511SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen 
av informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i
artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten och de förfaranden 
som gäller för registrering av rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, inom 
24 timmar informera den registrerade om 
personuppgiftsbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 1997
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

1. Om personuppgiftsbrottet med hänsyn 
till proportionalitetsprincipen sannolikt 
har en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 1998
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

1. Om personuppgiftsbrottet har eller
sannolikt har en betydande negativ 
inverkan på den registrerades integritet och 
en skademinimering kräver att de 
registrerade vidtar åtgärder ska den 
registeransvarige, efter den anmälan som 
avses i artikel 31, utan onödigt dröjsmål 
informera den registrerade om 
personuppgiftsbrottet såvida detta inte är 
orimligt svårt. Om informationen till de 
registrerade riskerar att orsaka ytterligare 
allvarlig skada på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet får den registeransvarige, efter 
samråd med tillsynsmyndigheten, vänta 
med att informera de registrerade till dess 
att ingen sådan risk längre föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller
integritet ska den registeransvarige, efter 
den anmälan som avses i artikel 31, utan 
onödigt dröjsmål informera den 
registrerade om personuppgiftsbrottet.

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter, integritet, 
rättigheter eller berättigade intressen ska 
den registeransvarige, efter den anmälan 
som avses i artikel 31, utan onödigt 
dröjsmål informera den registrerade om 
personuppgiftsbrottet. Ett brott bör anses 
negativt påverka en registrerad persons 
personuppgifter eller integritet när det 
exempelvis kan leda till identitetsstöld 
eller bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.

Ändringsförslag 2000
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 
visar för den behöriga myndigheten att den 
har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om uppgiftsbrottet inte orsakat betydande 
skada för medborgarna och den 
registeransvarige tillfredsställande visar för 
den behöriga myndigheten att den har 
genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
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oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara, oanvändbara eller 
anonymiserade för alla personer som inte 
är behöriga att få tillgång till uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 2001
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 
visar för den behöriga myndigheten att den 
har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 
visar för den behöriga myndigheten att den 
har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska ha till syfte att göra 
uppgifterna oläsbara för alla personer som 
inte är behöriga att få tillgång till 
uppgifterna, med hänsyn till uppgifternas 
typ, dagens tillgängliga teknik och 
kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska inte vara ett krav att informera
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 

3. Informationen till den registrerade om 
personuppgiftsbrottet får senareläggas 
endast om detta skulle kunna leda till 
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visar för den behöriga myndigheten att den 
har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

ytterligare spridning av de berörda 
uppgifterna, och ska lämnas först när den 
registeransvarige tillfredsställande visar för 
den behöriga myndigheten att den har 
genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

Or. en

Motivering

Den registrerade bör vara medveten om att hans eller hennes personuppgifter kan äventyras 
även efter det att skyddsåtgärder har tillämpats.

Ändringsförslag 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige tillfredsställande 
visar för den behöriga myndigheten att 
den har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.

3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om uppgiftsbrottet inte har orsakat 
betydande skada och den registeransvarige 
har genomfört lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder och att dessa åtgärder 
tillämpats på de uppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara, oanvändbara eller 
anonymiserade för alla personer som inte
har beviljats tillgång till uppgifterna.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE:s yttrande.
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Ändringsförslag 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ytterligare ett uppgiftsbrott skulle 
inträffa efter det att de föreslagna 
tekniska åtgärderna har vidtagits är den 
registeransvarige alltid skyldig att 
informera den registrerade om detta utan 
onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den registrerade ska inte informeras i de 
fall där det står klart att ett meddelande 
kan hindra den pågående utredningen 
eller försvåra eller försena lösningen av 
personuppgiftsbrottet. Tillvägagångssättet 
i dessa fall kan fastställas i 
unionslagstiftningen och 
medlemsstaternas lagstiftning. Syftet bör 
alltid vara ett mål av allmänt 
samhällsintresse och de väsentliga 
bestämmelserna i 
dataskyddslagstiftningen bör respekteras.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att förbereda någon typ av skydd för de fall där information till den eller 
de registrerade kan skada utredningen och/eller lösningen av personuppgiftsbrottet.
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Ändringsförslag 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera villkoren och 
kraven när det gäller de omständigheter 
under vilka ett personuppgiftsbrott 
sannolikt har en negativ inverkan på de 
personuppgifter som avses i punkt 1.

utgår

Or. es

Motivering

De befogenheter som man här tilldelar kommissionen går utöver bestämmelserna om
delegerade akter. Dessutom krävs det ingen närmare förklaring av fallen i f.d. artikel 32, som 
i en korrekt utformning bör fokusera på tillsynssystemet och i sista hand på domstolarna.

Ändringsförslag 2007
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera villkoren och 
kraven när det gäller de omständigheter 
under vilka ett personuppgiftsbrott 
sannolikt har en negativ inverkan på de 
personuppgifter som avses i punkt 1.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2008
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera villkoren och 
kraven när det gäller de omständigheter 
under vilka ett personuppgiftsbrott 
sannolikt har en negativ inverkan på de 
personuppgifter som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2009
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera villkoren och 
kraven när det gäller de omständigheter 
under vilka ett personuppgiftsbrott 
sannolikt har en negativ inverkan på de 
personuppgifter som avses i punkt 1.

5. Kommissionen ska efter att ha begärt 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
närmare precisera villkoren och kraven när 
det gäller de omständigheter under vilka ett 
personuppgiftsbrott sannolikt har en 
negativ inverkan på de personuppgifter 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 2010
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa formatet 
för den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 och de förfaranden 
som gäller för den informationen. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2011
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa formatet för 
den information till den registrerade som 
avses i punkt 1 och de förfaranden som 
gäller för den informationen.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa formatet för den 
information till den registrerade som avses 
i punkt 1 och de förfaranden som gäller för 
den informationen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa formatet för 
den information till den registrerade som 
avses i punkt 1 och de förfaranden som 
gäller för den informationen. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa formatet för 
den information till den registrerade som 
avses i punkt 1 och de förfaranden som 
gäller för den informationen, med särskild 
hänsyn till de fall där antalet drabbade är 
mycket högt. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. es

Ändringsförslag 2013
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa formatet för 
den information till den registrerade som 
avses i punkt 1 och de förfaranden som 
gäller för den informationen. 
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa formatet för 
den information till den registrerade som 
avses i punkt 1 och de förfaranden som 
gäller för den informationen. 
Genomförandeakterna ska efter det att ett 
yttrande begärts från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 2014
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KONSEKVENSBEDÖMNING HANTERING AV UPPGIFTSSKYDD 
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AVSEENDE UPPGIFTSSKYDD OCH 
FÖRHANDSTILLSTÅND

UNDER HELA DATALIVSCYKELN

Or. en

Motivering

Registerförare bör fokusera på personligt dataskydd genom hela datalivscykeln från 
insamling och behandling till radering genom att från början investera i ett hållbart 
datahanteringssystem och genom att följa upp det med omfattande rutiner för efterlevnad. 
Se även skälen 71a, 71b, 71c och 74a.

Ändringsförslag 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Information om personuppgiftsbrott till 

andra organisationer
En registeransvarig som underrättar en 
registrerad om ett personuppgiftsbrott i 
enlighet med artikel 32 får underrätta en 
annan organisation, en statlig institution 
eller en del av en statlig institution om 
personuppgiftsbrottet om den 
organisationen, statliga institutionen eller 
delen av den statliga organisationen kan 
minska risken för skada till följd av 
personuppgiftsbrottet eller begränsa 
sådan skada. Sådana underrättelser får 
göras utan att den registrerade informeras 
om uppgifterna endast lämnas ut i syfte 
att minska risken för skada för den 
registrerade till följd av brottet eller för att 
begränsa den skadan.

Or. en
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Motivering

Andra organisationer eller statliga institut kan ofta hjälpa till att begränsa den skada som 
kan uppstå för den registrerade till följd av ett personuppgiftsbrott om de informeras om 
brottet och omständigheterna kring det.

Ändringsförslag 2016
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Riskanalys för dataskydd

1. Den registeransvarige ska utföra en 
riskanalys för databehandling och 
bedöma om minst två av de riskfaktorer 
som anges i artikel 5b.1–10 föreligger.
2. Om minst två av de riskfaktorer som 
anges i artikel 5b.1–10 föreligger, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd i enlighet med artikel 33.
3. Om mindre än två av de riskfaktorer 
som anges i artikel 5b.1–10 föreligger, ska 
riskanalysen och dess resultat 
dokumenteras.
4. Riskanalysen ska granskas senast efter 
ett år eller genast om databehandlingen 
till sin karaktär, omfattning eller sina 
ändamål förändras avsevärt.

Or. en

Motivering

Registerförare bör fokusera på personligt dataskydd genom hela datalivscykeln från 
insamling till behandling till radering genom att från början investera i ett hållbart 
datahanteringssystem och genom att följa upp det med omfattande rutiner för efterlevnad. Se 
också skälen 71a,71b,71c och 74a.
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Ändringsförslag 2017
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina
ändamål medför särskilda risker för de 
registrerades fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om det enligt artikel 32a.2 krävs ska 
den registeransvarige eller registerföraren 
på den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningar bör endast vara nödvändiga om resultaten av en riskanalys kräver 
det.

Ändringsförslag 2018
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige utföra en bedömning av 
den planerade behandlingens konsekvenser 
för skyddet av personuppgifter. En enskild 
bedömning ska vara tillräcklig för att 
hantera en serie behandlingsåtgärder med 
liknande risker.
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Or. en

Ändringsförslag 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar, om det inte 
finns ett uppgiftsskyddsombud inom 
organisationen eller giltig certifiering för 
behandling av högriskuppgifter, utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter. 

Or. es

Motivering

Denna artikel inför omfattande byråkrati i hela förvaltningen av uppgiftsbehandlingen, i 
synnerhet med tanke på att en stor del av de aktörer som kan anse sig vara skyldiga att utföra 
dessa typer av bedömningar är ganska stora företag som redan har uppgiftsskyddsombud.

Ändringsförslag 2020
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige utföra en bedömning av 
den planerade behandlingens konsekvenser 
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bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

för skyddet av personuppgifter.

En konsekvensbedömning är inte 
nödvändig om
a) behandlingen är en juridisk skyldighet, 
eller
b) den registrerade samtycker, eller
c) artikel 6.1 b eller artikel 38 a är 
tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 2021
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
troligen kommer att medföra stora risker 
för de registrerades fri- och rättigheter, ska 
den registeransvarige utföra en bedömning 
av den planerade behandlingens 
konsekvenser för de registrerades fri- och 
rättigheter, särskilt deras rätt till 
integritet.

Or. en

Motivering

Ändringarna till artiklarna 28 och 35 inför ett riskbaserat förhållningssätt till skyldigheten att 
dokumentera databehandlingar och till tillsättandet av ett uppgiftsskyddsombud. Endast när 
den registrerades fri- och rättigheter utsätts för en stor risk utlöses dessa skyldigheter. Därför 
ändras artikel 33.1 för att återspegla dessa förändringar. Dessutom bör det i motsats till vad 
kommissionen föreslog vara en bedömning av risken för den registrerades fri- och rättigheter 
och inte av personuppgifterna, eftersom riskbedömningen med avseende på 
personuppgifterna skulle utgöra en del av en bedömning av säkerhetsrisken för att fastställa 
skyddsåtgärder i enlighet med artikel 30. Vidare bör, mot bakgrund av de förändringar som 
gjorts i punkt 1, riskbedömningen utföras av den registeransvarige och får inte utföras av 
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registerföraren. Dessutom är all risk ”särskild”, men det som är viktigt är om risken är stor. 
Formuleringen ”kommer troligen att medföra” läggs till eftersom riskerna kan begränsas 
efter konsekvensbedömningen avseende uppgiftsskyddet. Innebörden är att risker förekommer 
oavsett begränsning.

Ändringsförslag 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige utföra en bedömning av 
den planerade behandlingens konsekvenser 
för skyddet av personuppgifter. En enskild 
bedömning ska vara tillräcklig för att 
hantera en serie behandlingsåtgärder med 
liknande risker.

Or. en

Motivering

En ny konsekvensbedömning av integritetsskyddet bör endast krävas när en behandling eller 
ett projekt innebär omfattande nya eller annorlunda risker för integritetsskyddet än vad 
tidigare analyser visar. Om en konsekvensbedömning av integritetsskyddet har utförts 
tidigare för en liknande behandling eller ett liknande projekt bör man endast kräva att de 
aspekter av behandlingen eller projektet som är nya eller annorlunda ska analyseras på nytt.

Ändringsförslag 2023
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
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fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter. En enskild bedömning 
ska vara tillräcklig för att hantera en serie 
behandlingsåtgärder med liknande risker.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 2024
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilt stora risker för de 
registrerades fri- och rättigheter, eller när 
dataskyddsmyndigheten beslutar att en 
konsekvensbedömning av 
integritetsskyddet är nödvändig ska den
registeransvarige utföra en bedömning av 
den planerade behandlingens konsekvenser 
för skyddet av personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

1. Om behandlingen på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina ändamål 
medför särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter, ska den 
registeransvarige eller registerföraren på 
den registeransvariges vägnar utföra en 
detaljerad bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Små och medelstora företag ska 
endast vara skyldiga att genomföra en 
konsekvensbedömning efter sitt
tredje verksamhetsår om 
uppgiftsbehandling anses vara en av 
deras kärnverksamheter. Med detta avses 
att försäljningen eller intäkterna från 
behandling utgör 50 procent av de små 
och medelstora företagens intäkter.

Or. en

Motivering

Forskning visar att majoriteten av de små och medelstora företagen går i konkurs under sina 
tre första verksamhetsår. Om företagen ges denna tidsfrist innan de behöver genomföra en 
konsekvensbedömning kommer alla företag ha möjlighet att gå med vinst innan de ställs inför 
onödiga kostnader.
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Ändringsförslag 2027
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett sådant krav ska inte tillämpas på
a) mikroföretag och medelstora företag 
som utför databehandling enbart som en 
stödverksamhet vid sidan av sin 
huvudsakliga verksamhet,
b) alla mikroföretag samt små och 
medelstora företag under de tre första 
åren efter företagets grundande.

Or. en

Motivering

Det måste finnas undantag för små och medelstora företag för att undvika en alltför stor 
börda.

Ändringsförslag 2028
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet följande typer av 
behandling medför sådana särskilda 
risker som avses i punkt 1:

utgår

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons 
personliga aspekter eller i syfte att 
analysera eller förutse särskilt den fysiska 
personens ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende, vilket grundar 
sig på automatisk behandling och på vilka 
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sådana åtgärder grundar sig som har 
rättsliga följder för den enskilde eller som 
märkbart påverkar honom eller henne.
b) Information om sexualliv, hälsa, ras 
och etniskt ursprung eller – i samband 
med tillhandahållande av hälso- och 
sjukvård – epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där 
uppgifterna behandlas i syfte att vidta 
åtgärder eller fatta beslut om specifika 
enskilda personer i stor skala.
c) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.
d) Personuppgifter i storskaliga register 
om barn, genetiska uppgifter eller 
biometriska uppgifter.
e) Annan behandling för vilken samråd 
måste ske med tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.2 b.

Or. en

Motivering

Flyttad till artikel 5b (ny).

Ändringsförslag 2029
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet följande typer av behandling 
medför sådana särskilda risker som avses i 
punkt 1:

2. Följande typer av behandling kommer 
troligen att medföra sådana särskilt stora 
risker som avses i punkt 1:

Or. en
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Ändringsförslag 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har negativa rättsliga 
följder för den registrerades integritet.

Or. en

Ändringsförslag 2031
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter med hänsyn till undantagen i 
artikel 20.2 c och artikel 21 eller i syfte att 
analysera eller förutse särskilt den fysiska 
personens ekonomiska situation, 
vistelseort, hälsa, personliga preferenser, 
pålitlighet eller beteende, vilket grundar sig 
på automatisk behandling och på vilka 
sådana åtgärder grundar sig som har 
rättsliga följder för den enskilde eller som 
märkbart negativt påverkar honom eller 
henne.

Or. en
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Ändringsförslag 2032
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende, vilket grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana åtgärder
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

a) En systematisk och omfattande 
bedömning av en fysisk persons personliga 
aspekter med hänsyn till undantagen i 
artikel 20.2 c och begränsningarna i 
artikel 21 eller i syfte att analysera eller 
förutse särskilt den fysiska personens 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, eller pålitlighet, 
vilket enbart grundar sig på automatisk 
behandling och på vilka sådana beslut
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som påverkar den 
registrerades grundläggande rättigheter
på ett märkbart negativt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om sexualliv, hälsa, ras och 
etniskt ursprung eller – i samband med 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer 
i stor skala.

b) Information om sexualliv, hälsa, 
politiska åsikter, religiösa övertygelser, 
fällande brottmålsdomar, ras och etniskt 
ursprung eller – i samband med 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer 
i stor skala.
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Or. en

Ändringsförslag 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om sexualliv, hälsa, ras och 
etniskt ursprung eller – i samband med 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård –
epidemiologisk forskning, eller 
undersökningar av psykiska sjukdomar 
eller infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer 
i stor skala.

b) Information om sexualliv, hälsa, ras och 
etniskt ursprung, socioekonomisk status
eller – i samband med tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård – epidemiologisk 
forskning, eller undersökningar av 
psykiska sjukdomar eller 
infektionssjukdomar, där uppgifterna 
behandlas i syfte att vidta åtgärder eller 
fatta beslut om specifika enskilda personer.

Or. en

Ändringsförslag 2035
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

utgår

Or. en

Motivering

Videoövervakning av allmänna vägar och andra allmänna platser är en allmänt accepterad 
och effektiv åtgärd för att skydda andras fri- och rättigheter. Det finns inget skäl till att 
begränsa användningen av denna åtgärd genom att koppla videoövervakningen till resultatet 
av en konsekvensbedömning avseende dataskydd.
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Ändringsförslag 2036
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektroniska
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2038
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

c) Övervakning av allmän plats som 
involverar användning av särskild teknik 
som ansiktsigenkänning eller inte 
uppfyller rimliga förväntningar hos 
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allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt vid 
användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

c) Övervakning av allmän plats, särskilt vid 
användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) eller 
annan sensorisk utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 2040
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektroniska 
anordningar (videoövervakning) i stor 
skala.

c) Automatisk övervakning av allmän plats 
i stor skala.

Or. en

Motivering

Detta måste vara tekniskt neutralt.

Ändringsförslag 2041
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Personuppgifter i storskaliga register 
om barn, genetiska uppgifter eller 
biometriska uppgifter.

d) Behandling av de särskilda 
uppgiftskategorier som avses i artikel 9.1, 
lokaliseringsuppgifter, biometriska 
uppgifter eller uppgifter om barn.

Or. en

Ändringsförslag 2042
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Annan behandling för vilken samråd 
måste ske med tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.2 b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2043
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillsynsmyndigheten ska upprätta och 
offentliggöra en förteckning över sådana 
behandlingstyper för vilka en 
konsekvensbedömning avseende 
dataskydd kan rekommenderas. 
Tillsynsmyndigheten ska översända dessa 
förteckningar till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

Or. en
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Motivering

En offentlig förteckning skulle kunna vara värdefull för dataansvariga för att avgöra om en 
konsekvensbedömning avseende dataskydd ska rekommenderas, förutsatt att kravet inte är 
obligatoriskt.

Ändringsförslag 2044
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera 
risker, skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder 
och rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att 
denna förordning efterlevs, med hänsyn 
till de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade 
intressen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2045
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 

3. Bedömningen ska ta hänsyn till 
hanteringen av persondata under hela 
datalivscykeln från insamling och 
behandling till radering. Den ska 
innehålla 
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personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

a) en beskrivning av den planerade 
behandlingen,

b) en detaljerad analys av behandlingens 
kontexter i enlighet med artikel 5a.1–8,
c) en förteckning över syftena med 
behandlingen och de berättigade intressen 
som den registeransvarige har,
d) en bedömning av riskerna för de 
registrerades fri- och rättigheter i enlighet 
med artikel 5b.1–10,

e) en beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 
kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem,
f) en allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter,
g) en omfattande datainventering som 
beskriver vilken datakategori som är 
lagrad var och hur och varför lagring av 
data är avgörande för 
slutanvändarfunktionen,
h) en förklaring om vilka 
dataskyddsrutiner avseende konstruktion 
och standard som har genomförts i 
enlighet med artikel 23;
i) en förteckning över mottagarna eller de 
kategorier av mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 
registeransvariga till vilka 
personuppgifter lämnas ut för deras 
berättigade intressen,
j) i tillämpliga fall, en förteckning över 
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 
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lämpliga skyddsåtgärder.
k) de åtgärder som planeras för att hantera 
risker, skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder 
och rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

Or. en

Motivering

Delar av artikel 28 som flyttats hit. Registerförare bör fokusera på personligt dataskydd 
genom hela datalivscykeln från insamling och behandling till radering genom att från början 
investera i ett hållbart datahanteringssystem och genom att följa upp det med omfattande 
rutiner för efterlevnad. Se också skäl 71b och 71c.

Ändringsförslag 2046
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera 
risker, skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder 
och rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att 
denna förordning efterlevs, med hänsyn 
till de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade 
intressen.

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av
sannolikheten för att behandlingen ger 
upphov till skada för de registrerades eller 
andra personers grundläggande 
rättigheter och av hur allvarlig en sådan 
skada är, samt en förklaring av de 
åtgärder som den registeransvarige avser 
att vidta för att begränsa risken för den 
skadan och dess svårighetsgrad, inklusive 
de säkerhetsåtgärder och andra 
skyddsåtgärder och rutiner som den 
registeransvarige avser att sätta in för att 
garantera skyddet av personuppgifter i 
enlighet med denna förordning med 
hänsyn till de registrerades och andra 
berörda personers rättigheter och 
berättigade intressen.
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Or. en

Motivering

Detta är ett bättre tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 2047
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att 
denna förordning efterlevs, med hänsyn 
till de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade 
intressen.

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker,
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 2048
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en beskrivning av
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förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

a) den planerade behandlingen och dess 
nödvändighet och proportionalitet i 
förhållande till syftet,
b) en bedömning av riskerna för de 
registrerades fri- och rättigheter,

c) de åtgärder som planeras för att hantera 
risker och minimera mängden 
personuppgifter som behandlas,
d) skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna, till exempel 
pseudonymisering, och för att visa att 
denna förordning efterlevs, med hänsyn till 
de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en systematisk och detaljerad beskrivning 
av den planerade behandlingen, en 
bedömning av riskerna för de registrerades 
fri- och rättigheter, de åtgärder som 
planeras för att hantera risker, 
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att denna 
förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers 
rättigheter och berättigade intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 2050
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om den registeransvarige eller 
registerföraren har tillsatt en 
dataskyddsorganisation eller ett 
uppgiftsskyddsombud bör han eller hon 
involveras i processen med 
konsekvensbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 2051
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Motivering

I praktiken omöjligt och inte verkställbart.

Ändringsförslag 2052
Axel Voss
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2054
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 

utgår
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intressen eller behandlingens säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2057
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna 
intressen eller behandlingens säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda behandlingen, 
utan att det påverkar skyddet av 
kommersiella eller allmänna intressen 
eller behandlingens säkerhet.

4. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2059
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en 
offentlig myndighet eller ett offentligt 
organ och om behandlingen följer av en 
rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som 

utgår
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rör behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2060
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en 
offentlig myndighet eller ett offentligt 
organ och om behandlingen följer av en 
rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som 
rör behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

utgår

Or. en

Motivering

All uppgiftsbehandling som medför vissa riskfaktorer ska utan undantag genomföras utifrån 
en konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd. Konsekvensbedömningar är en oumbärlig 
del av varje hållbart system för uppgiftsskydd, då de säkerställer att företag redan från 
början är medvetna om alla möjliga konsekvenser av uppgiftsbehandlingen. Genom grundliga 
konsekvensbedömningar kan risken för personuppgiftsbrott eller integritetskränkande 
åtgärder begränsas väsentligt.

Ändringsförslag 2061
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning, ska punkterna 1–4 inte gälla, 
om inte medlemsstaterna anser det 
nödvändigt att utföra en sådan bedömning 
före behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och 
om behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett annat organ som har 
ett uppdrag av allmänt intresse och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2063
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ eller en 
myndighet eller organisation som agerar 
av allmänt intresse och om behandlingen 
följer av en rättslig skyldighet enligt
artikel 6.1 c som föreskriver regler och 
förfaranden som rör behandlingen och 
regleras av unionslagstiftningen, ska 
punkterna 1–4 inte gälla, om inte 
medlemsstaterna anser det nödvändigt att 
utföra en sådan bedömning före 
behandlingen.

Or. fr

Motivering

Det förekommer att privata eller delvis offentliga organisationer har offentliga uppdrag. 
Ändringsförslaget syftar till att täcka sådana förhållanden.

Ändringsförslag 2064
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning, ska punkterna 1–4 inte gälla, 
om inte medlemsstaterna anser det 
nödvändigt att utföra en sådan bedömning 
före behandlingen.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen tillräcklig anledning till att offentliga myndigheter i medlemsstaterna endast 
får avstå från att genomföra konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd då det gäller 
behandling som regleras av unionslagstiftning.

Ändringsförslag 2065
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen, ska punkterna 1–4 
inte gälla, om inte medlemsstaterna anser 
det nödvändigt att utföra en sådan 
bedömning före behandlingen.

5. Om den registeransvarige är en offentlig 
myndighet eller ett offentligt organ och om 
behandlingen följer av en rättslig 
skyldighet enligt artikel 6.1 c som 
föreskriver regler och förfaranden som rör 
behandlingen och regleras av 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning, ska punkterna 1–4 inte gälla, 
om inte medlemsstaterna anser det 
nödvändigt att utföra en sådan bedömning 
före behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2066
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bedömningen ska dokumenteras och 
ett schema ska upprättas för regelbundna 
granskningar av uppgiftsskyddet enligt 
artikel 33a.1.

Or. en
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Motivering

Konsekvensbedömningar är endast till hjälp om företag ser till att fullgöra de åtaganden som 
fastställs i dem. Därför bör registeransvariga genomföra regelbundna granskningar av 
uppgiftsskyddet som visar att de befintliga rutinerna för uppgiftsbehandling överensstämmer 
med utfästelserna i konsekvensbedömningen avseende uppgiftsskydd. De ska även visa på den 
registeransvariges förmåga att respektera de självständiga val som görs av de registrerade. 
Om bristande överensstämmelse upptäcks vid granskningen ska detta framhävas och 
rekommendationer ska läggas fram för hur fullständig överensstämmelse ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 2067
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Bedömningen ska uppdateras utan 
onödigt dröjsmål, om resultatet av den 
granskning av uppgiftsskyddet som avses i 
artikel 33a visar på bristande 
överensstämmelse.

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningar är endast till hjälp om företag ser till att fullgöra de åtaganden som 
fastställs i dem. Därför bör registeransvariga genomföra regelbundna granskningar av 
uppgiftsskyddet som visar att de befintliga rutinerna för uppgiftsbehandling överensstämmer 
med utfästelserna i konsekvensbedömningen avseende uppgiftsskydd. De ska även visa på den 
registeransvariges förmåga att respektera de självständiga val som görs av de registrerade. 
Om bristande överensstämmelse upptäcks vid granskningen ska detta framhävas och 
rekommendationer ska läggas fram för hur fullständig överensstämmelse ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 2068
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ska på begäran göra bedömningen 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 2069
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2070
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av delegerade befogenheter i detta avseende.

Ändringsförslag 2071
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2072
Nils Torvalds
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2073
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en
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Motivering

Det finns ingen anledning till att kommissionen skulle behöva delegerade akter eller 
genomförandeakter då artikel 33 inte tillräckligt reglerar riskernas karaktär, även om detta 
är fullt möjligt.

Ändringsförslag 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. es

Motivering

Här är inte delegerade akter motiverade eftersom det handlar om väsentliga delar av 
förordningen.

Ändringsförslag 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 

utgår
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punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 2076
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2077
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 2078
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2079
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

6. Kommissionen ska, särskilt på EU-nivå, 
uppmuntra till att gemensamma kriterier 
upprättas för bestämningen av risknivån 
för behandlingen liksom verkställandet av 
konsekvensbedömningar av integriteten, 
där hänsyn tas till särskilda egenskaper 
hos de olika sektorerna, storleken på den 
registeransvarige, uppgifternas natur, 
konsekvenserna av behandlingen för de 
registrerade samt behandlingens natur.

Or. en

Motivering

Eftersom uppgiftsbehandling skiljer sig åt mellan olika sektorer och olika organisationer 
måste det gå att genomföra konsekvensbedömningar av integriteten på flera olika sätt. För att 
konsekvensbedömningar av integriteten i de olika sektorerna och organisationerna ska vara 
jämförbara vad gäller kvalitet (särskilt med hänsyn till ändringarna av artikel 28 och 35) bör 
kommissionen dock uppmuntra till utarbetandet av standarder i stället för att ha befogenhet 
att anta delegerade akter. Standarder kan utarbetas som en del av självreglering i sektorer 
och organisationer, och kommissionen bör ge vägledning om kriterierna för 
konsekvensbedömningar av integriteten.

Ändringsförslag 2080
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådan behandling som 
sannolikt medför särskilda risker enligt 
punkterna 1 och 2 och kraven för den 
bedömning som avses i punkt 3, däribland 
villkor för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 

6. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
närmare precisera kriterierna och villkoren 
för sådan behandling som sannolikt medför 
särskilda risker enligt punkterna 1 och 2 
och kraven för den bedömning som avses i 
punkt 3, däribland villkor och förfaranden
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ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter. Kommissionen 
ska därvid överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 2081
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2082
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2083
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2084
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att kommissionen skulle behöva delegerade akter eller 
genomförandeakter då artikel 33 inte tillräckligt reglerar riskernas karaktär, även om detta 
är fullt möjligt.
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Ändringsförslag 2085
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en



PE506.166v03-00 136/138 AM\929511SV.doc

SV

Ändringsförslag 2087
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2088
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt 
kontrollen och granskningen av den 
bedömning som avses i punkt 3. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2089
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får ange standarder och 
förfaranden för utförandet samt kontrollen 
och granskningen av den bedömning som 
avses i punkt 3. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen får i 
kontakt med tillsynsmyndigheten ange 
standarder och förfaranden och vägledning
för utförandet samt kontrollen och 
granskningen av den bedömning som avses 
i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 2090
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Granskning av uppgiftsskyddet

1. Senast två år efter genomförandet av en 
konsekvensbedömning enligt artikel 33.1 
ska den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar utföra en 
granskning av överensstämmelsen med 
konsekvensbedömningen. Granskningen 
ska visa att personuppgifter behandlas 
enligt konsekvensbedömningen avseende 
uppgiftsskydd. Den ska även visa på den 
registeransvariges förmåga att respektera 
de självständiga val som görs av de 
registrerade enligt artikel 23a.
2. Granskningen ska genomföras 
regelbundet minst vartannat år eller 
omedelbart om de särskilda risker som 
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behandlingen medför ändras. 
3. Om resultatet av granskningen visar på 
bristande överensstämmelse ska 
granskningen omfatta rekommendationer 
för hur fullständig överensstämmelse kan 
uppnås.
4. Granskningen och dess 
rekommendationer ska dokumenteras. 
Den registeransvarige och registerföraren 
samt den registeransvariges eventuella 
företrädare ska på begäran göra 
granskningen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Registeransvariga bör fokusera på att skydda personuppgifter under hela deras livscykel, från 
insamling och behandling till borttagning, genom att redan från början investera i ett hållbart 
system för uppgiftshantering och genom att följa upp med heltäckande rutiner för 
överensstämmelse. Se även skälen 71a, 71b, 71c och 74a.


