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Ändringsförslag 2351
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska, särskilt på EU-nivå, uppmuntra 
införandet av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga 
och registerförare. 
Certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos
de olika sektorerna och behandlingarna.

1. En registeransvarig eller registerförare 
får be valfri tillsynsmyndighet i unionen 
att, till en avgift som fastställts av 
myndigheten, certifiera att 
personuppgifter behandlas i enlighet med 
denna förordning, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och de sammanhang och risker 
som är förenade med behandlingarna av 
uppgifter.

Or. en

Motivering

Europeiska förseglingar för uppgiftsskydd bör skapa förtroende bland de registrerade, 
rättssäkerhet för de registeransvariga och samtidigt exportera europeiska 
uppgiftsskyddsnormer genom att göra det lättare för utomeuropeiska företag att få tillträde 
till de europeiska marknaderna genom certifiering.

Ändringsförslag 2352
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
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sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

Ansvaret för ett motsvarande 
certifieringsinstrument bör överföras till 
oberoende och kvalificerade granskare. 
En sådan granskare ska vara
a) ackrediterad av en nationell 
tillsynsmyndighet, 
b) ansvarig för tilldelningen av ett 
motsvarande integritetscertifikat,
c) ansvarig för konsekvenser som leder till 
bristfällig tilldelning av 
uppgiftsskyddscertifikat.

Or. en

Ändringsförslag 2353
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska, särskilt på EU-nivå, uppmuntra
införandet av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

1. För att förbättra uppgiftsskyddet och 
säkerheten vid behandling ska
medlemsstaterna, kommissionen och 
tillsynsmyndigheterna tillsammans med 
registeransvariga och registerförare och 
andra berörda parter, särskilt på EU-nivå, 
verka för införandet av rutiner för 
uppgiftsskydd för att upprätta, genomföra 
och vidareutveckla strategier för 
uppgiftsskydd samt kontroll och 
fastställande av dem genom tilldelning av 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd avseende förfaranden och 
produkter, och på så sätt göra det möjligt 
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för registrerade att snabbt bedöma nivån på 
det uppgiftsskydd som tillhandahålls av 
producenter, registeransvariga och 
registerförare. Förfarandena för 
uppgiftsskydd ska vara frivilliga och 
öppna och genomföras periodiskt av 
behöriga organ, oberoende av 
intressekonflikter och syfta till att denna 
förordning och andra bestämmelser om 
skydd av personuppgifter genomförs 
korrekt, med hänsyn till de särskilda 
egenskaperna hos de olika sektorerna och 
behandlingarna.

Or. de

Ändringsförslag 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, arbeta med 
registeransvariga, registerförare och 
andra berörda parter för att uppmuntra 
införandet av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

Or. en
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Ändringsförslag 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringspolicyer för uppgiftsskydd 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd, och på så sätt göra det 
möjligt för registrerade att snabbt bedöma 
nivån på det uppgiftsskydd som 
tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringspolicyerna för 
uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt och till att 
de alternativ och förmåner som föreskrivs 
i förordningen erhålls, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

På unionsnivå ska certifieringspolicyerna 
utformas av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen med deltagande av 
andra berörda aktörer, och ska officiellt 
godkännas av kommissionen. Policyerna 
ska inte bara inriktas på institutionerna, 
utan i synnerhet på de verksamma 
aktörerna på detta område.
Policyerna ska tillgodose de särskilda 
behoven för aktörer inom de olika 
verksamhetsområdena, med särskild
hänsyn till mikroföretags och små och 
medelstora företags behov. Dessutom bör 
kostnaderna för certifieringen begränsas 
så att instrumentet blir effektivt. 
Erhållande, förnyande och upphävande 
av certifieringar ska styras av de 
bestämmelser som anges i denna 
förordning.

Or. es
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Ändringsförslag 2356
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska, särskilt på EU-nivå, uppmuntra 
införandet av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga 
och registerförare. 
Certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos 
de olika sektorerna och behandlingarna.

1. En registeransvarig eller registerförare 
får be valfri tillsynsmyndighet i unionen, 
att till en avgift som fastställts av 
myndigheten, certifiera att behandlingen 
av personuppgifter görs i enlighet med 
denna förordning, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och de sammanhang och risker 
som är förenade med behandlingarna av 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2357
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska, särskilt på EU-nivå, uppmuntra 
införandet av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga 
och registerförare. 
Certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos 

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska delta i ett ackrediterat 
kontrollorgans certifieringssystem när
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de olika sektorerna och behandlingarna.
a) ett företag behandlar personuppgifter 
för färre än 500 registrerade per år, eller 
behandlar särskilda kategorier av 
personuppgifter enligt artikel 9.1, eller
b) den registeransvariges och 
registerförarens kärnverksamhet består av 
behandling som, på grund av sin 
karaktär, sin omfattning och/eller sina 
ändamål, kräver regelbunden och 
systematisk övervakning av de 
registrerade.
Andra registeransvariga och 
registerförare samt produkter och tjänster 
kan också genomgå certifiering.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Den registeransvariga och 
registerföraren ska genomgå certifiering 
före den första behandlingen av 
personuppgifter, eller när de första 
gången omfattas av punkt 1 och måste 
därefter certifieras på nytt åtminstone en 
gång per år. De ska informera de 
registrerade om certifieringen.

3. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

3. Certifikaten ska erhållas av ett 
ackrediterat kontrollorgan där den 
registeransvarige, registerföraren, 
producenten eller leverantören har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe, eller i 
den medlemsstat där företrädaren har sitt 
säte.

3a. Kontrollorganet ska ha de 
utredningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den deltagande 
registeransvarige eller registerföraren:
a) Tillgång till personuppgifter och all 
annan information som myndigheten 
behöver för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag.
b) Full tillgång till den registeransvariges 
eller registerförarens lokaler, inklusive all 
utrustning och alla andra medel för 



AM\929519SV.doc 9/150 PE506.169v02-00

SV

behandling av personuppgifter.
3b. Certifikaten måste ge rimliga 
garantier för att den registeransvarige, 
registerföraren, tjänsten eller produkten 
är förenliga med alla aspekter av denna 
förordning. En produkt, tjänst eller 
registerförare som den registeransvarige 
eller registerföraren använder får inte 
beaktas vid certifieringen om den själv 
innehar ett giltigt certifikat.
3c. Certifikat kan förklaras ogiltiga av 
den behöriga myndigheten eller 
kontrollorganet om den registeransvarige, 
registerföraren, produkten eller tjänsten 
konstateras vara oförenliga med denna 
förordning.
3d. Kontrollorganet ska i elektronisk form 
informera den behöriga 
tillsynsmyndigheten om beviljade och 
återkallade certifikat. Det ska även 
informera tillsynsmyndigheten om 
potentiella överträdelser av denna 
förordning som den har upptäckt under 
certifieringsförfarandet.
3e. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha rådgjort med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen anta delegerade akter 
enligt artikel 86, i vilka exakt 
kontrollfrekvens, kontrollförfaranden och 
kontrollernas innehåll definieras, med 
hänsyn till de olika risker som föreligger i 
samband med behandling, 
registeransvariga, registerförare, 
produkter och tjänster, samt certifikatens 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 2358
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
särskilt på EU-nivå, uppmuntra införandet 
av certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd och förseglingar och 
märkningar för uppgiftsskydd, och på så 
sätt göra det möjligt för registrerade att 
snabbt bedöma nivån på det uppgiftsskydd 
som tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

1. Medlemsstaterna, yrkesorganisationer
och kommissionen ska, särskilt på 
EU-nivå, uppmuntra införandet av 
certifieringsmekanismer för uppgiftsskydd 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd, och på så sätt göra det 
möjligt för registrerade att snabbt bedöma 
nivån på det uppgiftsskydd som 
tillhandahålls av registeransvariga och 
registerförare. Certifieringsmekanismerna 
för uppgiftsskydd ska bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med hänsyn 
till de särskilda egenskaperna hos de olika 
sektorerna och behandlingarna.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av förseglingar, märkningar och andra certifieringsmekanismer bör ledas av 
industrin och, vid behov, stå under tillsynsmyndighetens tillsyn.

Ändringsförslag 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd ska vara frivilliga, 
tillhandahållas till ett rimligt pris och 
vara tillgängliga via ett öppet förfarande 
som inte är orimligt betungande. Dessa
mekanismer ska också vara 
teknikneutrala och kunna tillämpas 
globalt samt bidra till att denna 
förordning genomförs korrekt, med 
hänsyn till de särskilda egenskaperna hos 
de olika sektorerna och behandlingarna.

Or. en
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Ändringsförslag 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under certifieringsförfarandet kan 
tillsynsmyndigheten be en specialiserad 
tredje man att utföra granskningen av den 
registeransvarige eller registerföraren för 
myndighetens räkning. Den slutliga 
certifieringen görs av 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 2361
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
med varandra i enlighet med 
artiklarna 46 och 57. Här ska 
tillsynsmyndigheterna tilldela 
registeransvariga och registerförare som 
uppfyller kraven i denna förordning den 
standardiserade märkningen för 
uppgiftsskydd, ”den europeiska 
förseglingen för uppgiftsskydd”.

Or. en

Ändringsförslag 2362
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
med varandra i enlighet med 
artiklarna 46 och 57 för att garantera en 
harmoniserad nivå för 
certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd inom unionen. Här ska 
tillsynsmyndigheterna tilldela 
registeransvariga och registerförare som 
uppfyller kraven i denna förordning den 
standardiserade märkningen för 
uppgiftsskydd, ”den europeiska 
förseglingen för uppgiftsskydd”.

Or. en

Ändringsförslag 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. ”Den europeiska förseglingen för 
uppgiftsskydd” ska vara giltig så länge 
den certifierade registeransvarige eller 
registerföraren erbjuder ett uppgiftsskydd 
som är helt förenligt med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Utan hinder av punkt 1 c ska ”den 
europeiska förseglingen för 
uppgiftsskydd” vara giltig i högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 2365
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 2366
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

utgår
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Or. en

Motivering

Tonvikten bör ligga på industrin och tillsynsbaserade lösningar baserade på operativ 
expertis.

Ändringsförslag 2367
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha rådgjort med berörda parter 
(Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
nationella myndigheter för uppgiftsskydd, 
industrin och icke-statliga organisationer) 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

Kommissionen ska också ha befogenhet 
att efter att ha rådgjort med berörda 
parter (Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
nationella myndigheter för uppgiftsskydd, 
industrin och icke-statliga organisationer) 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare definiera 
ackrediteringskraven för granskare.

Or. en

Ändringsförslag 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer, under 
förutsättning att dessa åtgärder är 
teknikneutrala.

Or. en

Ändringsförslag 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande,
återkallande och upphävande, och kraven 
för erkännande inom unionen och i 
tredjeländer.

Or. es

Ändringsförslag 2370
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer. Dessa 
delegerade akter ska innehålla 
bestämmelser om de registrerades 
lagstadgade rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 2371
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för de certifieringsmekanismer för 
uppgiftsskydd som avses i punkt 1, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

2. Tillsynsmyndigheterna och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska fastställa och
precisera kriterierna och kraven för 
certifieringsmekanismer för uppgiftsskydd, 
inbegripet villkor för beviljande och 
återkallande, och kraven för erkännande 
inom unionen och i tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 2372
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 29-gruppen, som tillsatts 
genom direktiv 95/45/EG, ska innan 
denna förordning träder i kraft lämna 
detaljerade rekommendationer om 
genomförandet av denna artikel på 
grundval av aktuella europeiska och 
nationella erfarenheter samt riktlinjer för 
hur dessa ska tillämpas, däribland olika 
kategorier av behandling av 
personuppgifter för vilka ett 
certifieringssystem bör prioriteras. 
Kommissionen kan föreslå att lagstiftning 
införs på området genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. fr

Motivering

Ett certifieringssystem, bl.a. för digitala applikationer, bör införas snarast på grund av det 
höga antalet behandlingar av personuppgifter som påverkar enskilda personers vardag och 
med tanke på att flera nationella tillsynsmyndigheter redan har drivit igenom 
certifieringssystem på nationell nivå (framför allt i Frankrike, Tyskland och Spanien); 
behandlingarna påverkar även EU vad gäller unionens finansiering. En sådan åtgärd skulle 
vara mycket värdefull för internationella enheter.

Ändringsförslag 2373
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande 

utgår
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som avses i artikel 87.2.

Or. de

Ändringsförslag 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2375
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer 
och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår
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Or. en

Motivering

Tonvikten bör ligga på industrin och tillsynsbaserade lösningar baserade på operativ 
expertis.

Ändringsförslag 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa tekniska
standarder för certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa standarder för 
certifieringsmekanismer och förseglingar 
och märkningar för uppgiftsskydd samt 
rutiner för att främja och erkänna 
certifieringsmekanismer och förseglingar 
och märkningar för uppgiftsskydd.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2377
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 

3. Tillsynsmyndigheterna och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen får fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer och 
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uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd samt rutiner för att främja 
och erkänna certifieringsmekanismer och 
förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 2378
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska uppmuntra till harmonisering av 
certifieringar för lagring av 
sjukvårdsuppgifter och till att införa ett 
europeiskt certifieringssystem. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 66 inom rimlig 
tid fastställa riktlinjer och 
rekommendationer för en harmonisering 
inom EU av certifieringen av verksamhet 
med lagring av vårduppgifter och främja 
en hög skyddsnivå och kompatibla 
certifieringssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 2379
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
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Ackrediterat kontrollorgan
1. Tillsynsmyndigheterna ska endast 
ackreditera ett kontrollorgan om det finns 
bevis för att kontrollorganet
a) har tillräckligt kvalificerad och erfaren 
personal,
b) har tillräcklig expertis, utrustning, 
infrastruktur och finansiell kapacitet,
c) är opartiskt och fritt från 
intressekonflikter i fråga om dess 
uppdrag, och
d) har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
i medlemsstaten.
2. Tillsynsmyndigheterna ska återkalla 
ackrediteringen om det finns skäl att anta 
att kontrollorganet inte uppfyller de 
kriterier som avses i punkt 1, särskilt om 
det vid upprepade tillfälle har överträtt 
sina skyldigheter enligt denna förordning.
3. Tillsynsmyndigheterna ska fortlöpande 
övervaka ackrediterade kontrollorgan. 
Avsnitt 2 i kapitel IV ska även gälla 
kontrollorgan.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha rådgjort med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen anta delegerade akter 
enligt artikel 86, i vilka 
ackrediteringsprocessen och 
miniminormer för kontrollorganen 
definieras.

Or. en

Ändringsförslag 2380
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 39b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39b
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Register
1. Varje tillsynsmyndighet ska upprätta ett 
offentligt elektroniskt register i vilket 
allmänheten kan se alla giltiga och 
ogiltiga certifikat som utfärdats i 
medlemsstaten.
2. Kontrollorganen måste ha kapacitet att 
skicka den information som behövs i 
elektroniskt format.
3. Tillsynsmyndigheten ansvarar för att 
rätta och övervaka registret.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha rådgjort med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen anta delegerade akter 
enligt artikel 86, i vilka detaljerna för 
driften av sådana register och 
elektroniska format som kontrollorganen 
ska använda definieras.

Or. en

Ändringsförslag 2381
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 39c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39c
Standardregister

1. Den registeransvariga bör anses 
uppfylla kraven i denna förordning, eller 
vissa artiklar i denna, om all behandling 
av uppgifter sker i enlighet med 
definitionen av ett standardregister. 
2. En viss form av behandling kan anses 
utgöra ett standardregister om
a) liknande system används av ett stort 
antal registeransvariga eller 
registerförare inom unionen,
b) detta register innebär en låg risk för 
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intrång i den registrerades rättigheter med 
tanke på syftet med behandlingen och 
typen av personuppgifter som behandlas,
c) definitionen säkerställer att 
registeransvariga som följer definitionen 
uppfyller alla kraven i denna förordning 
eller vissa artiklar i denna.
3. En förklaring i en delegerad akt ska 
åtminstone innehålla följande uppgifter:
a) Kategorier av registrerade.
b) Kategorier av behandlade 
personuppgifter.
c) Ändamålet med behandlingen av varje 
uppgiftskategori.
d) Grunden för att behandlingen är laglig.
e) Kategorier av mottagare.
f) Nödvändiga uppgifter för den 
registrerade.
g) Nödvändig ytterligare dokumentation.
h) Nödvändiga säkerhetsåtgärder.
i) Maximala lagringsperioder.
j) De artiklar i denna förordning som en 
registeransvarig bör anses uppfylla vid 
behandling av uppgifter inom ramen för 
definitionen av ett standardregister.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha rådgjort med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen anta delegerade akter 
enligt artikel 86, i vilka standardregister 
enligt denna artikel definieras. 
Kommissionen får upprätta 
standardformulär som kan användas av 
registeransvariga och registerförare för 
standardregister för att säkerställa att alla 
krav i denna förordning är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 2382
Axel Voss
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Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÖVERFÖRING AV 
PERSONUPPGIFTER TILL 
TREDJELÄNDER ELLER 
INTERNATIONELLA
ORGANISATIONER

ÖVERFÖRING AV 
PERSONUPPGIFTER TILL 
TREDJELÄNDER, 
FÖRETAGSGRUPPER ELLER 
INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER

Or. en

Ändringsförslag 2383
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation.

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland, en intern företagsgrupp eller 
en internationell organisation får bara ske 
under förutsättning att den 
registeransvarige och registerföraren 
uppfyller villkoren i detta kapitel samt 
övriga bestämmelser i denna förordning, 
inklusive för vidare överföring av 
personuppgifter från tredjelandet, 
företagsgruppen eller den internationella 
organisationen till ett annat tredjeland eller 
en annan internationell organisation.

Or. en

Ändringsförslag 2384
Sarah Ludford



AM\929519SV.doc 25/150 PE506.169v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation.

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation, utan att det 
påverkar de beslut som antas av 
kommissionen på grundval av artikel 25.6 
eller artikel 26.4 i direktiv 95/46/EG eller 
tillåtelser från en tillsynsmyndighet på 
grundval av artikel 26.2 i 
direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Beslut som kommissionen tidigare fattat om adekvat skyddsnivå innehåller redan regler för 
vidare överföring och dessa bör fortsätta att gälla.

Ändringsförslag 2385
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
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registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation.

registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation. Det är 
förbjudet att överföra personuppgifter till 
tredjeländer vars lagstiftning uttryckligen 
tillåter behandling som vore otillåten 
enligt denna förordning eller som på
annat sätt är oförenlig med 
grundläggande rättigheter, t.ex. politiska 
och utrikespolitiska ändamål som inte är 
nödvändiga för brottsbekämpning eller 
nationell säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 2386
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation.

Överföring av personuppgifter som håller 
på att behandlas eller är avsedda att 
behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får bara ske under 
förutsättning att den registeransvarige och 
registerföraren uppfyller villkoren i detta 
kapitel samt övriga bestämmelser i denna 
förordning, inklusive för vidare överföring 
av personuppgifter från tredjelandet eller 
den internationella organisationen till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation. Det är 
förbjudet att överföra uppgifter till 
tredjeländer vars lagstiftning uttryckligen 
tillåter att uppgifterna behandlas på ett 
otillåtet sätt enligt denna förordning, eller 
på något annat sätt som strider mot de 
grundläggande rättigheterna, t.ex. för 
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ändamål som rör nationell politik eller 
utrikespolitik som inte är nödvändiga för 
tillämpningen av lagstiftningen eller för 
den nationella säkerheten.

Or. es

Motivering

Man vill förbjuda överföringar till tredjeländer vars rättsordning föreskriver en behandling 
av EU-medborgarnas personuppgifter som strider mot denna förordning och/eller de 
grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.

1. Om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något särskilt tillstånd.

Or. es

Ändringsförslag 2388
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 

1. Om Europeiska dataskyddsstyrelsen i 
samråd med kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
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en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.

internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 2389
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.

1. Om det finns giltiga internationella 
överenskommelser eller avtal mellan EU 
eller en medlemsstat och ett tredjeland 
eller om kommissionen har beslutat att 
tredjelandet, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga utgör 
en garant för en adekvat skyddsnivå får 
uppgifterna överföras. I dessa fall ska det 
inte krävas något ytterligare tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 2390
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid alla överföringar av uppgifter från 
ett datormoln inom Europeiska unionens 
jurisdiktion till ett datormoln inom ett 
tredjelands jurisdiktion ska den 
registrerade underrättas om överföringen 
och dess rättsliga verkan.

Or. en
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Ändringsförslag 2391
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter 
inklusive tillgång till effektiv administrativ 
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, rättsliga 
prejudikat, huruvida det finns faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

Or. en

Ändringsförslag 2392
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter 
inklusive tillgång till effektiv administrativ 
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, domstolarnas 
rättspraxis, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter 
inklusive tillgång till effektiv administrativ 
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
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inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

Or. en

Ändringsförslag 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter 
inklusive tillgång till effektiv administrativ 
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

a) rättsstatsprincipen, befintlig lagstiftning 
inom områden som allmän säkerhet, 
försvar, nationell säkerhet och straffrätt, 
samt genomförandet av denna 
lagstiftning, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter 
inklusive tillgång till effektiv administrativ 
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

Or. en

Ändringsförslag 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
säkerhetsbestämmelser som ska följas i det 

a) tillämplighet och konsolidering av
rättsstatsprincipen, befintlig allmän och 
sektorsspecifik lagstiftning inom områden 
som allmän säkerhet, försvar, nationell 
säkerhet och straffrätt, yrkesregler och 
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tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
faktiska och lagstadgade rättigheter
inklusive tillgång till effektiv administrativ
eller rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

säkerhetsbestämmelser på 
uppgiftsskyddsområdet som ska följas i det 
tredjeland eller inom den internationella 
organisation som berörs, huruvida det finns 
tillgång till rättslig prövning samt hur 
effektivt rättigheterna kan utövas,
inklusive tillgång till rättsliga åtgärder och
rättslig prövning, såväl på det 
administrativa som på det rättsliga 
området, i synnerhet för personer som är 
bosatta inom Europeiska unionen och vars 
personuppgifter överförs,

Or. es

Ändringsförslag 2395
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vilka internationella åtaganden 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen har gjort.

c) vilka internationella åtaganden 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen har gjort, särskilt rättsligt 
bindande konventioner eller instrument 
enligt människorättslagstiftningen eller 
internationell rätt.

Or. en

Motivering

Detta skulle göra det viktigare för ett tredjeland att ansluta sig till instrument som 
Europarådets konvention nr 108.

Ändringsförslag 2396
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får besluta att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att besluta att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2397
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får besluta att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

3. Kommissionen får besluta att ett 
tredjeland, ett territorium inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 2398
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får besluta att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att besluta att ett 
tredjeland, ett territorium inom tredjelandet 
ifråga eller en internationell organisation är 
en garant för adekvat skydd i den mening 
som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2399
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beslutets geografiska och 
sektorsmässiga tillämpning ska regleras i 
genomförandeakten, där det också i 
förekommande fall ska anges vilken 
myndighet som är tillsynsmyndighet enligt 
punkt 2 b.

4. Beslutets geografiska och 
sektorsmässiga tillämpning ska regleras i 
den delegerade akten, där det också i 
förekommande fall ska anges vilken 
myndighet som är tillsynsmyndighet enligt 
punkt 2 b.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2400
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beslutets geografiska och 
sektorsmässiga tillämpning ska regleras i 
genomförandeakten, där det också i 
förekommande fall ska anges vilken 
myndighet som är tillsynsmyndighet enligt 
punkt 2 b.

4. Beslutets territoriella tillämpning ska 
regleras i den delegerade akten, där det 
också ska anges vilken myndighet som är 
tillsynsmyndighet enligt punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 2401
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska anta och 
offentliggöra bindande förfaranden för 
att fatta beslut om huruvida en adekvat 
skyddsnivå råder, som minst ska 
innehålla följande uppgifter:
a) De förfaranden genom vilka ett 
tredjeland, ett territorium, en 
behandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga (som kan företrädas av en 
sammanslutning eller grupp av 
registeransvariga eller registerförare) 
eller en internationell eller regional 
organisation kan begära att ett beslut om 
adekvat skyddsnivå ska fattas.
b) Beslutsprocessens olika steg, inklusive 
inom vilka tidsgränser varje steg måste 
vara avslutat.
c) Vilka rättigheter den eller de parter 
som har begärt ett beslut om adekvat 
skyddsnivå har att lägga fram sin sak i 
förfarandets olika steg.
d) Hur intresserade parter (inklusive 
privatpersoner, konsumentorganisationer, 
akademiska experter, statliga organ, 
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registeransvariga och registerförare m.fl.) 
kan framföra sina synpunkter om det 
föreslagna beslutet.
Kommissionen ska antingen bevilja eller
avslå en begäran om ett beslut om adekvat 
skyddsnivå inom ett år från inlämnandet.

Or. en

Motivering

Detta är avsett att göra förfarandena om adekvat skyddsnivå effektivare och öppnare.

Ändringsförslag 2402
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får fastställa att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
bahandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga eller en internationell organisation 
inte kan garantera en adekvat skyddsnivå 
i den mening som avses i punkt 2, särskilt 
om den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska 
och lagstadgade rättigheter inklusive 
tillgång till effektiv administrativ eller 
rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för registrerade som är bosatta 
inom unionen och vars personuppgifter 
överförs. Genomförandeakterna ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2 eller, i fall som är 
ytterst brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 87.3.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2403
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får fastställa att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
bahandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga eller en internationell organisation 
inte kan garantera en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i punkt 2, särskilt 
om den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 87.3.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa att ett tredjeland, ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom tredjelandet i fråga eller en 
internationell organisation inte kan 
garantera en adekvat skyddsnivå i den 
mening som avses i punkt 2, särskilt om 
den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2404
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får fastställa att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga eller en internationell organisation 
inte kan garantera en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i punkt 2, särskilt 
om den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 87.3.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa att ett tredjeland, ett 
territorium inom tredjelandet i fråga eller 
en internationell organisation inte kan 
garantera en adekvat skyddsnivå i den 
mening som avses i punkt 2, särskilt om 
den relevanta lagstiftning som tillämpas i 
tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs.

Or. en

Ändringsförslag 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen fattar beslut enligt 
punkt 5 får inga uppgifter överföras till 
tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artiklarna 42–44. 
Kommissionen ska vid lämplig tidpunkt 
samråda med tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga för att 
lösa den situation som uppstått som följd 

6. Om kommissionen fattar beslut enligt 
punkt 5 får endast begränsade uppgifter 
överföras till tredjelandet, territoriet eller 
den behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga i enlighet med artiklarna 42–44. 
Kommissionen ska vid lämplig tidpunkt 
samråda med tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga för att 
lösa den situation som uppstått som följd 
av beslutet enligt punkt 5.
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av beslutet enligt punkt 5.

Or. es

Ändringsförslag 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen fattar beslut enligt 
punkt 5 får inga uppgifter överföras till 
tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga, utan att detta påverkar tillämpningen 
av artiklarna 42–44. Kommissionen ska 
vid lämplig tidpunkt samråda med 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen i fråga för att lösa den 
situation som uppstått som följd av beslutet 
enligt punkt 5.

6. Om kommissionen fattar beslut enligt 
punkt 5 får inga uppgifter överföras till 
tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga, utan att detta påverkar tillämpningen 
av artikel 42. Kommissionen ska vid 
lämplig tidpunkt samråda med tredjelandet 
eller den internationella organisationen i 
fråga för att lösa den situation som uppstått 
som följd av beslutet enligt punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 2407
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionens beslut om adekvat 
skyddsnivå enligt denna artikel får 
omprövas när skyddsnivån i tredjelandet 
inte längre är adekvat.

Or. en
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Ändringsförslag 2408
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning över de tredjeländer och 
de territorier och behandlande sektorer i ett 
givet tredjeland samt de internationella 
organisationer där den har beslutat att en 
adekvat skyddsnivå inte kan garanteras.

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning och på sin webbplats
över de tredjeländer och de territorier och 
behandlande sektorer i ett givet tredjeland 
samt de internationella organisationer där 
den har beslutat att en adekvat skyddsnivå 
inte kan garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 2409
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning över de tredjeländer och 
de territorier och behandlande sektorer i ett 
givet tredjeland samt de internationella 
organisationer där den har beslutat att en 
adekvat skyddsnivå inte kan garanteras.

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning, och på sin webbplats,
över de tredjeländer och de territorier och 
behandlande sektorer i ett givet tredjeland 
samt de internationella organisationer där 
den har beslutat att en adekvat skyddsnivå 
inte kan garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning över de tredjeländer och 
de territorier och behandlande sektorer i ett 
givet tredjeland samt de internationella 
organisationer där den har beslutat att en 
adekvat skyddsnivå inte kan garanteras.

7. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning i Europeiska unionens 
officiella tidning och på sin webbplats
över de tredjeländer och de territorier och 
behandlande sektorer i ett givet tredjeland 
samt de internationella organisationer där 
den har beslutat att en adekvat skyddsnivå 
inte kan garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 2411
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De beslut som fattas av kommissionen 
på grundval av artiklarna 25.6 eller 26.4 i 
direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de 
ändrats, ersatts eller upphävts av 
kommissionen.

8. De beslut som fattas av kommissionen 
på grundval av artiklarna 25.6 eller 26.4 i 
direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft fram 
till två år efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Or. hu

Ändringsförslag 2412
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De beslut som fattas av kommissionen 
på grundval av artiklarna 25.6 eller 26.4 i 
direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de 
ändrats, ersatts eller upphävts av 
kommissionen.

8. De beslut som fattas av kommissionen 
på grundval av artiklarna 25.6 eller 26.4 i 
direktiv 95/46/EG ska ses över efter det att 
denna förordning trätt i kraft. Två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
rapporterar kommissionen till rådet och 
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parlament om resultaten av dess översyn 
och vilka åtgärder den har vidtagit. 
Europeiska dataskyddsstyrelsen får i 
förväg tillfälle att ta ställning till 
rapporten.

Or. de

Ändringsförslag 2413
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De beslut som fattas av kommissionen 
på grundval av artiklarna 25.6 eller 26.4 i 
direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de 
ändrats, ersatts eller upphävts av 
kommissionen.

8. De beslut som fattas av kommissionen 
på grundval av artiklarna 25.6 eller 26.4 i 
direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft i två år 
efter denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 2414
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I denna artikel ska internationella 
överenskommelser eller avtal mellan EU 
eller en medlemsstat och ett tredjeland 
anses vara adekvata.

Or. en

Motivering

Det bör finnas internationella överenskommelser eller avtal mellan EU eller en medlemsstat 
och ett tredjeland, särskilt om de ingicks när direktiv 95/46/EG redan var i kraft.
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Ändringsförslag 2415
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41, eller 
beslutar att ett tredjeland, ett territorium 
eller en behandlande sektor inom 
tredjelandet i fråga eller en internationell 
organisation inte kan garantera en 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41.5, får 
en registeransvarig eller registerförare 
endast överföra personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation efter att ha vidtagit lämpliga 
skyddsåtgärder för personuppgifter genom 
ett juridiskt bindande instrument.

Or. en

Ändringsförslag 2416
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland, 
till en företagsgrupps filial utomlands
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 2417
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

Dessa lämpliga skyddsåtgärder ska
a) garantera att principerna om 
behandling av personuppgifter enligt 
artikel 5 följs,
b) garantera den registrerades rättigheter 
enligt kapitel III.
I dessa fall är det obligatoriskt att rådgöra 
med ansvarig uppgiftsskyddsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41, eller 
beslutar att ett tredjeland, ett territorium 
eller en behandlande sektor inom 
tredjelandet i fråga eller en internationell 
organisation inte kan garantera en 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41.5, får 



PE506.169v02-00 44/150 AM\929519SV.doc

SV

bindande instrument. en registeransvarig eller registerförare 
endast överföra personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation efter att ha vidtagit lämpliga 
skyddsåtgärder för personuppgifter genom 
ett juridiskt bindande instrument.

Or. en

Ändringsförslag 2419
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2420
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation efter att 
ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast 
överföra personuppgifter till en 
registeransvarig eller registerförare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation efter att ha vidtagit lämpliga 
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bindande instrument. skyddsåtgärder för personuppgifter genom 
ett juridiskt bindande instrument.

Or. en

Ändringsförslag 2421
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bindande företagsregler enligt artikel 43, a) bindande företagsregler enligt 
artikel 38b,

Or. en

Ändringsförslag 2422
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) en giltig europeisk försegling för 
uppgiftsskydd enligt artikel 39, 

Or. en

Motivering

Europeiska förseglingar för uppgiftsskydd bör skapa förtroende bland de registrerade, 
rättssäkerhet för de registeransvariga och samtidigt exportera europeiska dataskyddsnormer 
genom att göra det lättare för utomeuropeiska företag att få tillträde till de europeiska 
marknaderna genom certifiering.

Ändringsförslag 2423
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) en giltig europeisk försegling för 
uppgiftsskydd enligt artikel 39, 

Or. en

Ändringsförslag 2424
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 
kommissionen; genomförandeakterna ska 
i dessa fall 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 garantera att Europaparlamentet deltar fullt ut i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 2425
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 
kommissionen; genomförandeakterna ska 
i dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2426
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 
kommissionen; genomförandeakterna ska i 
dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser, mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren, som kan vara en 
underleverantör, av uppgifter utanför
EES, som kan omfatta standardvillkor för 
vidare överföring utanför EES, som antas 
av kommissionen; genomförandeakterna 
ska i dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2427
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 
kommissionen; genomförandeakterna ska i 
dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 
kommissionen, mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren, som kan vara en 
underleverantör, för uppgifter utanför 
EES, som kan omfatta standardvillkor för 
vidare överföring utanför EES, som antas 
av kommissionen, genomförandeakterna 
ska i dessa fall antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2,

Or. de

Ändringsförslag 2428
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b, eller

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b,

Or. en

Ändringsförslag 2429
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b, eller

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser, mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren, som kan vara en 
underleverantör, av uppgifter utanför 
unionen, som kan omfatta standardvillkor 
för vidare överföring utanför unionen,
som antagits av en tillsynsmyndighet enligt 
den mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse 
förklarats allmänt sett giltig enligt 
artikel 62.1 b, eller

Or. en

Motivering

Ändringar hämtade ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2430
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 förutsatt att denna bestämmelse
förklarats allmänt sett giltig enligt
artikel 62.1 b, eller

c) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av en tillsynsmyndighet enligt den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57, mellan den registeransvarige 
eller registerföraren och mottagaren, som 
kan vara en underleverantör, för 
uppgifter utanför EES, som kan omfatta 
standardvillkor för vidare överföring 
utanför EES, som antagits av en 
tillsynsmyndighet enligt det
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2, förutsatt att dessa 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser förklarats 
allmänt sett giltiga enligt det 
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granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2 b, eller

Or. de

Ändringsförslag 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av uppgifterna, förutsatt att 
dessa klausuler har godkänts av 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 4.

d) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av uppgifterna enligt punkt 4.

Or. es

Ändringsförslag 2432
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) de åtgärder som avses i artikel 83.4, 
om uppgifterna är avsedda att användas 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av de uppgifter som 
kompletterar de standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som avses i 
punkt 2 b och c i denna artikel och som 
har godkänts av den behöriga 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
punkt 4.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget får organisationerna ett incitament att gå längre än de lägsta 
lagstadgade efterlevnadskraven genom system som en försegling eller förtroendemärkning.

Ändringsförslag 2434
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
mottagaren av de uppgifter som 
kompletterar de standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som avses i 
punkt 2 b och c i denna artikel och som 
har godkänts av den behöriga 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
punkt 4.

Or. en

Motivering

Hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 2435
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) samarbetsavtal eller ensidigt åtagande 
av offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 2436
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) deltagande i ett av kommissionen 
erkänt internationellt system för skydd av 
personuppgifter,

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om överföring till tredjeland ger för närvarande inte internationella system 
för skydd av personuppgifter (t.ex. inom Apec och Ecowas) tillräckliga incitament att uppnå 
en enligt EU:s uppfattning adekvat nivå på uppgiftsskyddet. Det nya ledet ska åtminstone ge 
en möjlighet att i framtiden vara positivt inställd till att det föreligger lämpliga garantier på 
grundval av deltagande i ett internationellt system för skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 2437
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) de åtgärder som avses i artikel 81 för 
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hälso- och sjukvårdsändamål eller 
artikel 83 för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål.

Or. en

Motivering

Detta utgör en korshänvisning mellan artikel 42 och artiklarna 81 och 83.

Ändringsförslag 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) de åtgärder som avses i artikel 83.4, 
om uppgifterna är avsedda att användas 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 2439
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) de åtgärder som avses i artikel 83.4, 
om uppgifterna är avsedda att användas 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål.

Or. en

Motivering

Hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 2440
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De lämpliga skyddsåtgärder som avses 
i punkt 1 kan även utgöras av ett enda 
rättsligt bindande instrument mellan 
registerföraren och en annan 
registerförare, som i princip innebär att 
underleverantören åläggs samma 
skyldigheter som i EU:s standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits 
av kommissionen, där en registerförare 
anlitas av flera olika registeransvariga för 
att i princip utföra liknande behandling 
av deras respektive personuppgifter och 
registerföraren och/eller den 
registeransvarige överför dessa 
personuppgifter från flera olika 
registeransvariga till en annan 
registerförare i ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 2441
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, 
b eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2442
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, 
b eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
punkt 2 a, b eller c eller e ska inte kräva 
något ytterligare tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 2443
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, b 
eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a 
eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

Or. en

Motivering

En följd av strykningen av led b i punkt 2.

Ändringsförslag 2444
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, b 
eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller
bindande företagsregler enligt punkt 2 a 
eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, 
b eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
punkt 2 a, b, c eller e ska inte kräva något 
ytterligare tillstånd.

Or. en

Motivering

En överföring för forskningsändamål av kodade uppgifter som inte kan och som inte kommer 
att kunna identifieras av mottagare i tredjeländer bör tillåtas utan ytterligare administrativa 
förfaranden.

Ändringsförslag 2446
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, b 
eller c ska inte kräva något ytterligare 
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, b, 
c, d, da eller db ska inte kräva något 
ytterligare tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 2447
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, b 
eller c ska inte kräva något ytterligare
tillstånd.

3. En överföring som grundar sig på 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser eller 
bindande företagsregler enligt punkt 2 a, b 
eller c, ett enda rättsligt bindande 
instrument enligt punkt 3 eller mellan 
företagsgrupper med bindande 
företagsregler ska anses uppfylla kraven i 
punkt 1 i denna artikel och ska inte kräva 
något samråd med, inlämnande till, 
godkännande eller tillstånd av 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 2448
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De lämpliga skyddsåtgärder som avses 
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i punkt 2 ska omfatta kravet att rättstvister 
om skyddsåtgärder mot 
tredjelandsregeringars övervakning eller 
tredjelandsmyndigheters 
informationsförfrågningar omfattas av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
berörda registeransvarige eller 
registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att undvika att registerförare i tredjeland inte kan 
ställas till svars i fall som rör samtycke till tredjelands övervakningslagstiftning.

Ändringsförslag 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler godkända 
av tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57.

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler godkända 
av den behöriga tillsynsmyndigheten 
enligt artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska den behöriga
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57.

Or. en

Ändringsförslag 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler godkända 
av tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57.

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren, om 
det inte finns ett uppgiftsskyddsombud i 
organisationen eller om den 
registeransvarige eller registerföraren inte 
har en giltig certifiering, först ansöka om 
att få dessa klausuler godkända av 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 a. 
Om överföringen har samband med 
behandling av uppgifter om registrerade 
personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57.

Or. es

Ändringsförslag 2451
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler godkända 
av tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 
a. Om överföringen har samband med 
behandling av uppgifter om registrerade 
personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d eller da
ska den registeransvarige eller 
registerföraren först ansöka om att få dessa 
klausuler godkända av den behöriga
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 a. 
Om överföringen har samband med 
behandling av uppgifter eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska den 
behöriga tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
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avses i artikel 57. artikel 57.

Or. en

Motivering

Delvis hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2452
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överföring grundar sig på 
avtalsklausuler enligt punkt 2 d ska den 
registeransvarige eller registerföraren först 
ansöka om att få dessa klausuler 
godkända av tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet 
som avses i artikel 57.

4. Om de relevanta skyddsåtgärderna 
grundar sig på avtalsklausuler enligt 
punkt 2 d ska den registeransvarige eller 
registerföraren se till att den avsedda 
behandlingen är förenlig med denna 
förordning och minska eventuella risker 
som den medför för den registrerade. 
Tillsynsmyndigheten ska främja 
efterlevnaden av förordningen genom att 
tillhandahålla vägledning och rådgivning 
enligt denna bestämmelse. Om 
behandlingen avser registrerade personer i 
en eller flera andra medlemsstater eller om 
den väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
Europeiska dataskyddsstyrelsen erbjuda 
vägledning för att garantera en 
konsekvent tillämpning av förordningen, 
med hänsyn till de specifika 
förhållandena i enskilda medlemsstater.

Or. en

Motivering

Uppgifter som behandlas utanför EES måste omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Begreppet 
överföring är förlegat eftersom personer utanför EES kan få tillgång till uppgifter utan att 
den registeransvarige överför dem. Förhandsgodkännanden av en avtalsklausul skulle 
sannolikt innebära en oproportionell börda på tillsynsmyndigheterna som hellre skulle kunna 
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ägna sig åt råd- och vägledning. En samordnande funktion för Europeiska 
dataskyddsstyrelsen skulle säkerställa en konsekvent vägledning.

Ändringsförslag 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En registeransvarig eller 
registerförare kan välja att grunda 
överföringarna på standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser i enlighet 
med punkt 2 b och c i denna artikel samt 
utöver dessa standardiserade 
bestämmelser ingå rättsligt bindande 
åtaganden som gäller överförda uppgifter. 
I sådana fall ska dessa ytterligare 
åtaganden föregås av ett samråd med den 
behöriga tillsynsmyndigheten samt direkt 
eller indirekt komplettera och inte strida 
mot de standardiserade bestämmelserna. 
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna 
och kommissionen ska främja 
användningen av kompletterande och 
rättsligt bindande åtaganden genom att 
tillhandahålla förseglingar, märkningar 
eller mekanismer för uppgiftsskydd, som 
antas i enlighet med artikel 39, till 
registeransvariga och registerförare som 
vidtar dessa förstärkta skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Registeransvariga och registerförare kommer ofta att ha direkt och praktisk erfarenhet som 
visar att ytterligare skyddsåtgärder kan vara lämpliga när det gäller de personuppgifter de 
överför. Förordningen bör uppmuntra dessa registeransvariga och registerförare att 
tillhandahålla ytterligare skyddsåtgärder när så är lämpligt. Dessa kompletterande 
skyddsåtgärder får inte strida mot de standardiserade bestämmelserna.
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Ändringsförslag 2454
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En registeransvarig eller 
registerförare kan välja att grunda 
överföringarna på standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser i enlighet 
med relevanta bestämmelser i punkt 2 i 
denna artikel samt utöver dessa 
standardiserade bestämmelser ingå 
rättsligt bindande åtaganden som gäller 
överförda uppgifter. I sådana fall ska 
dessa ytterligare åtaganden föregås av ett 
samråd med den behöriga 
tillsynsmyndigheten samt direkt eller 
indirekt komplettera och inte strida mot 
de standardiserade bestämmelserna. 
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna 
och kommissionen ska främja 
användningen av kompletterande och 
rättsligt bindande åtaganden genom att 
tillhandahålla förseglingar, märkningar 
eller mekanismer för uppgiftsskydd, som 
antas i enlighet med artikel 39, till 
registeransvariga och registerförare som 
vidtar dessa förstärkta skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Delvis hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2455
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. För att främja användningen av 
kompletterande avtalsklausuler i enlighet 
med relevanta bestämmelser i punkt 2 i 
denna artikel kan de behöriga 
myndigheterna tillhandahålla 
förseglingar, märkningar eller 
mekanismer för uppgiftsskydd, som antas 
i enlighet med artikel 39, till 
registeransvariga och registerförare som 
vidtar dessa skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

Delvis hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2456
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 
andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 

utgår
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mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 2457
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 
andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 
andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2459
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 

5. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
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registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 
andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

giltiga i två år sedan denna förordning 
trätt i kraft eller tills de ändrats, ersatts 
eller upphävts av samma myndighet.

Or. hu

Ändringsförslag 2460
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 

5. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.
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andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57. Tillstånd som beviljats 
av tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren, om 
det inte finns ett uppgiftsskyddsombud i 
organisationen eller om den 
registeransvarige eller registerföraren inte 
har en giltig certifiering, i förväg söka 
tillstånd för överföring eller för en serie 
överföringar, eller söka tillstånd att få 
införa bestämmelser för ändamålet som en 
del i de administrativa arrangemang som 
överföringen ska grundas på. 
Tillsynsmyndigheten ska besluta om sådant 
tillstånd enligt artikel 34.1 a. Om 
överföringen har samband med behandling 
av uppgifter om registrerade personer i en 
eller flera andra medlemsstater eller om 
den väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
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giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. es

Ändringsförslag 2462
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera 
andra medlemsstater eller om den 
väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

5. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 2463
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 
tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska 
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om 
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 57. Tillstånd som beviljats 
av tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

5. Om myndigheter använder lämpliga 
skyddsåtgärder för personuppgifter men 
dessa inte garanteras genom ett juridiskt 
bindande instrument som anges i 
punkt 2.da, ska de i förväg söka tillstånd 
för överföring eller för en serie 
överföringar, eller söka tillstånd att få 
införa bestämmelser för ändamålet som en 
del i de administrativa arrangemang som 
överföringen ska grundas på. 
Tillsynsmyndigheten ska besluta om sådant 
tillstånd enligt artikel 34.1 a. Om 
överföringen har samband med behandling 
av uppgifter om registrerade personer i en 
eller flera andra medlemsstater eller om 
den väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57. Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 2464
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument ska den 
registeransvarige eller registerföraren i 
förväg söka tillstånd för överföring eller 
för en serie överföringar, eller söka 

5. Om lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter inte garanteras genom ett 
juridiskt bindande instrument, t.ex. i ett 
samförståndsavtal, ska den 
registeransvarige se till att den avsedda 
behandlingen är förenlig med denna 
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tillstånd att få införa bestämmelser för 
ändamålet som en del i de administrativa 
arrangemang som överföringen ska 
grundas på. Tillsynsmyndigheten ska
besluta om sådant tillstånd enligt 
artikel 34.1 a. Om överföringen har 
samband med behandling av uppgifter om
registrerade personer i en eller flera andra 
medlemsstater eller om den väsentligt 
påverkar det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen ska tillsynsmyndigheten 
tillämpa den mekanism för enhetlighet 
som avses i artikel 57. Tillstånd som 
beviljats av tillsynsmyndigheten på 
grundval av artikel 26.2 i 
direktiv 95/46/EG ska förbli giltiga tills de 
ändrats, ersatts eller upphävts av samma 
myndighet.

förordning och minska eventuella risker 
som den medför för den registrerade. 
Tillsynsmyndigheten ska främja 
efterlevnaden av förordningen genom att 
tillhandahålla vägledning och rådgivning 
enligt denna bestämmelse. Om 
behandlingen avser registrerade personer i 
en eller flera andra medlemsstater eller om 
den väsentligt påverkar det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen ska 
Europeiska dataskyddsstyrelsen erbjuda 
vägledning för att garantera en 
konsekvent tillämpning av förordningen, 
med hänsyn till de specifika 
förhållandena i enskilda medlemsstater.

Tillstånd som beviljats av 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltiga tills de ändrats, ersatts eller 
upphävts av samma myndighet.

Or. en

Motivering

Ett krav på förhandsgodkännande skulle innebära en alltför stor börda för 
tillsynsmyndigheterna. Europeiska dataskyddsstyrelsen skulle kunna spela en användbar roll.

Ändringsförslag 2465
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Överföring med stöd av bindande 

företagsbestämmelser
1. En tillsynsmyndighet ska godkänna 
bindande företagsbestämmelser enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
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artikel 58, förutsatt att dessa 
bestämmelser
a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,
b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter,
c) uppfyller villkoren i punkt 2.
2. De bindande företagsbestämmelserna 
ska åtminstone precisera
a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,
b) vilka överföringar eller serier av 
överföringar av uppgifter som omfattas, 
inklusive kategorierna av 
personuppgifter, typen av behandling och 
dess ändamål, den typ av registrerade som 
berörs samt vilket eller vilka tredjeländer 
som avses,
c) reglernas rättsligt bindande natur, 
såväl internt som externt,
d) allmänna principer för uppgiftsskydd, 
särskilt avgränsning av syfte, kvalitet på 
uppgifterna, rättslig grund för 
behandlingen av dem, principer för 
behandlingen av känsliga 
personuppgifter, åtgärder för att 
garantera skyddet av uppgifterna och 
villkoren för vidarebefordran av uppgifter 
till organisationer som inte är bundna av 
företagsgruppens policy, 
e) de registrerades rättigheter och 
formerna för utövandet av dessa 
rättigheter, inklusive rätten att inte 
utsättas för åtgärder baserade på 
profilering enligt artikel 20, rätten att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten och till 
behöriga domstolar i medlemsstaterna 
enligt artikel 75, rätten till prövning samt 
i förekommande fall rätten till 
kompensation för överträdelse av de 
bindande företagsreglerna,
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f) att den registeransvarige eller 
registerföraren som är etablerad inom 
medlemsstaternas territorium tar på sig 
ansvaret om en enhet i företagsgruppen 
som inte är etablerad inom unionen bryter 
mot de bindande företagsreglerna; den 
registeransvarige eller registerföraren får 
helt eller delvis fritas från denna 
skyldighet endast på villkoret att den 
berörda enheten i företagsgruppen inte 
kan hållas ansvarig för den skada som 
uppkommit,
g) hur de registrerade i enlighet med 
artikel 11 ska informeras om innehållet i 
de bindande företagsreglerna, särskilt de 
bestämmelser som avses i d, e och f i 
denna punkt,
h) arbetsuppgifterna för det 
uppgiftsskyddsombud som utsetts enligt 
artikel 35, särskilt när det gäller att 
kontrollera hur de bindande 
företagsreglerna följs inom 
företagsgruppen samt i fråga om 
utbildning och behandling av klagomål,
i) företagsgruppens rutiner för att 
kontrollera att de bindande 
företagsreglerna följs, 
j) rutinerna för att rapportera och 
dokumentera ändringar i gruppens policy, 
samt rutinerna för att rapportera dessa 
ändringar till tillsynsmyndigheten,
k) rutinerna för att samarbeta med 
tillsynsmyndigheten i syfte att se till att 
alla enheter i företagsgruppen följer 
reglerna, särskilt genom att meddela 
tillsynsmyndigheten alla resultat av de 
kontroller som avses i led i.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för bindande 
företagsbestämmelser i den mening som 
avses i denna artikel, särskilt i fråga om 
kriterierna för godkännande av sådana 
bestämmelser, tillämpningen av punkt 2 b, 
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d, e och f i fråga om bindande 
företagsbestämmelser som tillämpas av 
registerförare, samt om ytterligare krav 
som gäller skyddet av de registrerades 
personuppgifter.
4. Kommissionen får precisera vilket 
format och vilka rutiner som ska 
användas för de registeransvarigas, 
registerförarnas och 
tillsynsmyndigheternas elektroniska 
utbyte av information om bindande 
företagsregler i den mening som avses i 
denna artikel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillsynsmyndighet ska godkänna 
bindande företagsbestämmelser enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
artikel 58, förutsatt att dessa bestämmelser

1. En tillsynsmyndighet ska genom ett 
enda godkännandeinstrument godkänna 
bindande företagsbestämmelser för en 
företagsgrupp, förutsatt att dessa 
bestämmelser

Or. en

Motivering

Mekanismen för enhetlighet behöver inte blandas in då man ska godkänna bindande 
företagsbestämmelser. Det gör man ju inte heller i den nuvarande 
uppgiftsskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag 2467
Axel Voss
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillsynsmyndighet ska godkänna 
bindande företagsbestämmelser enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
artikel 58, förutsatt att dessa bestämmelser

1. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
genom ett enda godkännandeinstrument
godkänna bindande företagsbestämmelser 
för en företagsgrupp. Dessa bestämmelser 
kommer att möjliggöra flera 
internationella överföringar mellan 
företag till och från Europa, förutsatt att 
dessa bestämmelser

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2468
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillsynsmyndighet ska godkänna 
bindande företagsbestämmelser enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
artikel 58, förutsatt att dessa bestämmelser

1. Registeransvariga och/eller 
registerförare som vill vidta lämpliga 
skyddsåtgärder i form av bindande 
företagsbestämmelser enligt artikel 42.2 a 
ska underrätta lämpliga 
tillsynsmyndigheter om dessa bindande 
företagsbestämmelser och 
tillsynsmyndigheterna ska anses ha 
godkänt de bindande 
företagsbestämmelserna, förutsatt att 
dessa bestämmelser

Or. en
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Ändringsförslag 2469
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillsynsmyndighet ska godkänna
bindande företagsbestämmelser enligt den 
mekanism för enhetlighet som föreskrivs i 
artikel 58, förutsatt att dessa 
bestämmelser

1. Om lämpliga skyddsåtgärder vidtas i 
form av bindande företagsbestämmelser
ska de registeransvariga garantera att 
förordningen efterlevs genom att se till att 
de bindande företagsbestämmelserna

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,

b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter,

b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter,

c) uppfyller villkoren i punkt 2. c) uppfyller villkoren i punkt 2.

Tillsynsmyndigheten ska främja 
efterlevnaden av denna förordning genom 
att tillhandahålla vägledning och 
rådgivning enligt denna bestämmelse.

Or. en

Motivering

Det är de registeransvariga som bör ansvara för att de bindande företagsbestämmelserna är 
förenliga med förordningen. Ett krav på godkännande av alla bindande företagsbestämmelser 
skulle utgöra en alltför stor börda på tillsynsmyndigheterna som hellre skulle kunna ägna sig 
åt rådgivning.

Ändringsförslag 2470
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
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företagsgrupp och av dess anställda, företagsgrupp, av dess externa 
underleverantörer och av dess anställda,

Or. en

Ändringsförslag 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp, av dess externa 
underleverantörer och av dess anställda,

Or. en

Ändringsförslag 2472
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp, av dess externa 
underleverantörer och av dess anställda,

Or. en

Motivering

Hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 2473
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp och av dess anställda,

a) är rättsligt bindande, tillämpas på och 
verkställs av alla delar av den 
registeransvariges eller registerförarens 
företagsgrupp, av dess underleverantörer 
som omfattas av de bindande 
företagsbestämmelserna och av dess 
anställda,

Or. en

Ändringsförslag 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) sammanställts efter godkännande av 
personalrepresentanterna och det lokala 
uppgiftsskyddsombudet på det berörda 
verksamhetsstället,

Or. de

Ändringsförslag 2475
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar, 
och dess externa underleverantörer,
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Or. en

Ändringsförslag 2476
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar, 
och dess externa underleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar, 
och dess externa underleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 2478
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar, 
och dess externa underleverantörer,
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2479
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar,

a) struktur och kontaktuppgifter för 
företagsgruppen och dess beståndsdelar, 
och dess underleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 2480
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka överföringar eller serier av 
överföringar av uppgifter som omfattas, 
inklusive kategorierna av personuppgifter, 
typen av behandling och dess ändamål, den 
typ av registrerade som berörs samt vilket 
eller vilka tredjeländer som avses,

b) vilka överföringar eller serier av 
överföringar av uppgifter som omfattas, 
inklusive kategorierna av personuppgifter, 
typen av behandling och dess ändamål, den 
typ av registrerade som berörs samt i 
förekommande fall vilket eller vilka 
tredjeländer som avses,

Or. en
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Ändringsförslag 2481
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) att den registeransvarige eller 
registerföraren som är etablerad inom 
medlemsstaternas territorium tar på sig 
ansvaret om en enhet i företagsgruppen 
som inte är etablerad inom unionen bryter 
mot de bindande företagsreglerna; den 
registeransvarige eller registerföraren får 
helt eller delvis fritas från denna skyldighet 
endast på villkoret att den berörda enheten 
i företagsgruppen inte kan hållas ansvarig 
för den skada som uppkommit,

f) att den registeransvarige eller 
registerföraren tar på sig ansvaret om en 
enhet i företagsgruppen som inte är 
etablerad inom unionen bryter mot de 
bindande företagsreglerna; den 
registeransvarige eller registerföraren får 
helt eller delvis fritas från denna skyldighet 
endast på villkoret att den berörda enheten 
i företagsgruppen inte kan hållas ansvarig 
för den skada som uppkommit,

Or. en

Ändringsförslag 2482
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) arbetsuppgifterna för det 
uppgiftsskyddsombud som utsetts enligt 
artikel 35, särskilt när det gäller att 
kontrollera hur de bindande 
företagsreglerna följs inom 
företagsgruppen samt i fråga om 
utbildning och behandling av klagomål,

h) arbetsuppgifterna för det 
uppgiftsskyddsombud som utsetts enligt 
artikel 35, särskilt när det gäller att 
kontrollera hur de bindande 
företagsreglerna följs inom 
företagsgruppen,

Or. en
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Ändringsförslag 2483
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en registerförare vill vidta 
lämpliga säkerhetsåtgärder i form av 
bindande företagsbestämmelser enligt 
artikel 42.2 a ska de frågor som avses i 
artikel 43.2 a–k
a) endast gälla i den mån de är tillämpliga 
på registerföraren och är relevanta för 
den registrerade,
b) kunna preciseras för varje 
registeransvarig.

Or. en

Ändringsförslag 2484
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för bindande 
företagsbestämmelser i den mening som 
avses i denna artikel, särskilt i fråga om 
kriterierna för godkännande av sådana 
bestämmelser, tillämpningen av punkt 2 b, 
d, e och f i fråga om bindande 
företagsbestämmelser som tillämpas av 
registerförare, samt om ytterligare krav 
som gäller skyddet av de registrerades 
personuppgifter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2485
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna och 
kraven för bindande företagsbestämmelser 
i den mening som avses i denna artikel, 
särskilt i fråga om kriterierna för 
godkännande av sådana bestämmelser, 
tillämpningen av punkt 2 b, d, e och f i 
fråga om bindande företagsbestämmelser 
som tillämpas av registerförare, samt om 
ytterligare krav som gäller skyddet av de 
registrerades personuppgifter.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att ytterligare 
precisera kriterierna och kraven för 
bindande företagsbestämmelser i den 
mening som avses i denna artikel, särskilt i 
fråga om kriterierna för godkännande av 
sådana bestämmelser, tillämpningen av 
punkt 2 b, d, e och f i fråga om bindande 
företagsbestämmelser som tillämpas av 
registerförare, samt om ytterligare krav 
som gäller skyddet av de registrerades 
personuppgifter, i enlighet med artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 2486
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får precisera vilket 
format och vilka rutiner som ska 
användas för de registeransvarigas, 
registerförarnas och 
tillsynsmyndigheternas elektroniska 
utbyte av information om bindande 
företagsregler i den mening som avses i 
denna artikel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2487
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får precisera vilket 
format och vilka rutiner som ska användas 
för de registeransvarigas, registerförarnas 
och tillsynsmyndigheternas elektroniska 
utbyte av information om bindande 
företagsregler i den mening som avses i 
denna artikel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera vilket format och vilka 
rutiner som ska användas för de 
registeransvarigas, registerförarnas och 
tillsynsmyndigheternas elektroniska utbyte 
av information om bindande företagsregler 
i den mening som avses i denna artikel.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får precisera vilket 
format och vilka rutiner som ska användas 
för de registeransvarigas, registerförarnas 
och tillsynsmyndigheternas elektroniska
utbyte av information om bindande 
företagsregler i den mening som avses i 
denna artikel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen får precisera vilket 
format och vilka rutiner som ska användas 
för de registeransvarigas, registerförarnas 
och tillsynsmyndigheternas utbyte av 
information om bindande företagsregler i 
den mening som avses i denna artikel. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.
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Or. es

Ändringsförslag 2489
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får precisera vilket 
format och vilka rutiner som ska användas 
för de registeransvarigas, registerförarnas 
och tillsynsmyndigheternas elektroniska 
utbyte av information om bindande 
företagsregler i den mening som avses i 
denna artikel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen ska, efter att ha 
inhämtat ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera vilket format och vilka 
rutiner som ska användas för de 
registeransvarigas, registerförarnas och 
tillsynsmyndigheternas elektroniska utbyte 
av information om bindande företagsregler 
i den mening som avses i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 2490
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a
Överföring med stöd av bindande 

företagsbestämmelser
Bestämmelserna i artikel 38b ska 
tillämpas i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a
Överföringar som inte godkänns enligt 

unionslagstiftningen
1. Domstolsbeslut och beslut från 
myndigheter i tredjeland där det krävs att 
registeransvarig eller registerförare 
lämnar ut personuppgifter ska endast 
erkännas eller genomföras på grundval av 
och i enlighet med ett ömsesidigt avtal om 
stöd eller en gällande internationell 
överenskommelse mellan det tredjeland 
som begär uppgifter och EU eller en 
medlemsstat.
2. Om det i en dom respektive ett beslut 
som meddelas av domstol eller av 
administrativ myndighet i tredjeland 
begärs att en registeransvarig eller 
registerförare ska utlämna 
personuppgifter ska den registeransvarige 
eller registerföraren och eventuell 
företrädare för en registeransvarig utan 
onödigt dröjsmål anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten och ansöka om 
tillsynsmyndighetens förhandstillstånd till 
överföringen i enlighet med artikel 34.
3. Tillsynsmyndigheten ska bedöma om 
det begärda utlämnandet är förenligt med 
denna förordning och i synnerhet om 
utlämnandet är nödvändigt och ett 
lagstadgat krav i enlighet med 
artikel 44.1 d och e samt artikel 44.5.
4. Tillsynsmyndigheten ska informera den 
behöriga nationella myndigheten om 
begäran. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska också informera den 
registrerade om begäran och om 
tillsynsmyndighetens tillstånd.
5. Kommissionen kan i en 
genomförandeakt ange ett standardformat 
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för meddelanden till den 
tillsynsmyndighet som avses i punkt 2 och 
för den information till den registrerade 
som avses i punkt 4, liksom tillämpliga 
förfaranden för meddelanden och 
information. Dessa genomförandeakter 
ska antas efter att ha inhämtat ett yttrande 
från Europeiska dataskyddsstyrelsen i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 2492
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 44 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag Andra legitima skäl för internationella 
överföringar

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2493
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42 
får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation bara ske om 

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42 
får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, i den mån 
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något av följande villkor är uppfyllt: behandlingen inte är omfattande, repetitiv 
eller strukturell, bara ske om något av 
följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42 
får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation bara ske om 
något av följande villkor är uppfyllt:

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41; eller 
om kommissionen beslutar att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor i tredjelandet i fråga 
eller en internationell organisation inte 
garanterar en adekvat skyddsnivå i 
enlighet med artikel 41.5; eller om det inte 
föreligger några lämpliga skyddsåtgärder 
enligt artikel 42 får en överföring eller 
serier av överföringar till ett tredjeland 
eller en internationell organisation bara ske 
om något av följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 2495
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42 
får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation bara ske om 

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41; eller 
om kommissionen beslutar att ett 
tredjeland, eller ett territorium eller en 
behandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga, eller en internationell organisation 



PE506.169v02-00 88/150 AM\929519SV.doc

SV

något av följande villkor är uppfyllt: inte garanterar en adekvat skyddsnivå i 
enlighet med artikel 41.5; eller om det inte 
föreligger några lämpliga skyddsåtgärder 
enligt artikel 42 får en överföring eller 
serier av överföringar till ett tredjeland 
eller en internationell organisation bara ske 
om något av följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42 
får en överföring eller serier av 
överföringar till ett tredjeland eller en 
internationell organisation bara ske om 
något av följande villkor är uppfyllt:

1. Om det inte föreligger något beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 42, 
och utan att det påverkar tillämpningen 
av artiklarna 6, 14, 15, 16 och 17, får en 
överföring eller serier av överföringar till 
ett tredjeland eller en internationell 
organisation bara ske om något av följande 
villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 2497
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den registrerade har samtyckt till att 
uppgifterna får överföras, efter att först ha 

(Berör inte den svenska versionen)
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blivit informerad om de risker en 
överföring kan medföra när det inte 
föreligger något beslut om adekvat 
skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2498
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Överföringen bedöms gynna viktiga 
samhälleliga intressen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Överföringen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk.

e) Överföringen är nödvändig för att kunna 
fastslå, göra gällande eller försvara 
rättsliga eller administrativa anspråk.

Or. es

Ändringsförslag 2500
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar 
av uppgifter och utifrån denna 
bedömning om så krävts vidtagit lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar 
av uppgifter och utifrån denna 
bedömning om så krävts vidtagit lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar 
av uppgifter och utifrån denna 
bedömning om så krävts vidtagit lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2503
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar 
av uppgifter och utifrån denna 
bedömning om så krävts vidtagit lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Motivering

Berättigade intressen är i sig ett otillräckligt skäl för all typ av överföring av personuppgifter. 
Det krävs en mer gedigen rättslig grund i enlighet med andra delar av artikel 44.
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Ändringsförslag 2504
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar av 
uppgifter och utifrån denna bedömning om 
så krävts vidtagit lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen och 
där den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring eller en 
serie av överföringar av uppgifter och 
utifrån denna bedömning om så krävts 
vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2505
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar av 
uppgifter och utifrån denna bedömning om 
så krävts vidtagit lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar av 
uppgifter och utifrån denna bedömning om 
så krävts vidtagit lämpliga åtgärder, som 
godkänts av en tillsynsmyndighet, för att 
skydda personuppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 2506
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen, där 
överföringen inte kan anses vara ofta 
återkommande eller omfattande, och där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har bedömt alla omständigheter kring en 
överföring eller en serie av överföringar 
av uppgifter och utifrån denna 
bedömning om så krävts vidtagit lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter.

h) Behandlingen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges 
berättigade intressen och där den 
registeransvarige om så krävts har vidtagit 
lämpliga åtgärder för att skydda 
personuppgifter.

Or. en

Motivering

”Överföring” är ett förlegat begrepp. Det viktiga är säkerhetsåtgärdernas kvalitet.

Ändringsförslag 2507
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registrerades berättigade 
intressen, särskilt när detta krävs eller är 
nödvändigt för inresa till tredjelandet.
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Or. en

Ändringsförslag 2508
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Personuppgifterna har 
anonymiserats.

Or. en

Motivering

Detta är ett berättigat undantag.

Ändringsförslag 2509
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Om det inte finns någon adekvat 
skyddsnivå enligt artikel 41 eller 
artikel 42 är en överföring eller en serie 
överföringar av personuppgifter endast 
tillåten till ett tredjeland eller en 
internationell organisation eller 
myndighet om överföringen är nödvändig 
för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller 
tillstånd, ett tillsynskrav eller annan 
rättsföreskrift som den registeransvarige 
omfattas av.

Or. de

Ändringsförslag 2510
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Personuppgifterna har 
pseudonymiserats, och nyckeln och 
uppgifterna hålls åtskilda, och det finns 
avtalsklausuler som förbjuder den 
registeransvarige att få tillgång till 
nyckeln.

Or. en

Motivering

Detta är ett berättigat undantag.

Ändringsförslag 2511
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om behandlingen av uppgifter grundas 
på punkt 1 h ska den registeransvarige 
eller registerföraren ta särskild hänsyn till 
uppgiftens art, den eller de avsedda 
behandlingarnas ändamål och 
varaktighet samt situationen i 
ursprungslandet, tredjelandet och det 
slutliga bestämmelselandet, och om så 
krävs vidta lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om behandlingen av uppgifter grundas 
på punkt 1 h ska den registeransvarige 
eller registerföraren ta särskild hänsyn till 
uppgiftens art, den eller de avsedda 
behandlingarnas ändamål och 
varaktighet samt situationen i 
ursprungslandet, tredjelandet och det 
slutliga bestämmelselandet, och om så 
krävs vidta lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 b, c och h ska inte gälla åtgärder 
som vidtas av offentliga myndigheter som 
en del av deras offentliga befogenheter.

4. Punkt 1 b, c och h ska inte gälla åtgärder 
som vidtas av offentliga myndigheter som 
en del av deras offentliga befogenheter 
eller något annat organ som har 
anförtrotts ett uppdrag i allmänhetens 
intresse.

Or. en

Motivering

I förordningen måste hänsyn också tas till fall där privata organisationer har anförtrotts 
uppgiften att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Samma förhållningssätt bör råda när det 
gäller utförande av allmännyttiga tjänster, oavsett om det organ som tillhandahåller tjänsten 
är en myndighet eller ett organ i det offentliga eller en anlitad privat organisation.

Ändringsförslag 2514
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 b, c och h ska inte gälla 
åtgärder som vidtas av offentliga 
myndigheter som en del av deras offentliga 
befogenheter.

4. Punkt 1 b och c ska inte gälla åtgärder 
som vidtas av offentliga myndigheter som 
en del av deras offentliga befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 b, c och h ska inte gälla 
åtgärder som vidtas av offentliga 
myndigheter som en del av deras offentliga 
befogenheter.

4. Punkt 1 b och c ska inte gälla åtgärder 
som vidtas av offentliga myndigheter som 
en del av deras offentliga befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 2516
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den 
medlemsstats lagstiftning som är 
tillämplig på den registeransvarige.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2517
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige. Detta undantag ska 
endast gälla sporadiska överföringar. I 
varje enskilt fall bör en omsorgsfull 
bedömning göras av alla omständigheter 
för den överföring som behöver utföras.

Or. en

Ändringsförslag 2518
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
internationella konventioner, i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2519
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige, eller i tillämpliga 
internationella överenskommelser eller 
avtal.

Or. en

Motivering

Tydlighetsskäl: Trots erkännandet i skäl 87 om att internationella uppgiftsöverföringar 
mellan tillsynsmyndigheter är berättigade för att skydda ”viktiga samhälleliga intressen” så 
definieras detta begrepp i artikel 45.5 uteslutande med hänvisning till unionslagstiftningen 
eller medlemsstaternas lagstiftning. Det måste förtydligas att ”viktiga samhälleliga 
intressen” även omfattar internationella avtal enligt vilka utländska tillsynsmyndigheter för 
närvarande gör sådana uppgiftsöverföringar.

Ändringsförslag 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.

5. Allmänhetens intresse enligt punkt 1 d 
får bara åberopas om det har stöd i
internationella konventioner, i 
unionslagstiftning eller i den medlemsstats 
lagstiftning som är tillämplig på den 
registeransvarige.
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Or. en

Ändringsförslag 2521
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den 
dokumentation som avses i artikel 28, 
bevara uppgifter både om den bedömning 
som gjorts och de lämpliga 
skyddsåtgärder som vidtagits enligt 
punkt 1 h, och ska underrätta 
tillsynsmyndigheten om överföringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den 
dokumentation som avses i artikel 28, 
bevara uppgifter både om den bedömning 
som gjorts och de lämpliga 
skyddsåtgärder som vidtagits enligt 
punkt 1 h, och ska underrätta 
tillsynsmyndigheten om överföringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den 
dokumentation som avses i artikel 28, 
bevara uppgifter både om den bedömning 
som gjorts och de lämpliga skyddsåtgärder 
som vidtagits enligt punkt 1 h, och ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om 
överföringen.

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den 
dokumentation som avses i artikel 28, och i 
tillämpliga fall i enlighet med denna 
artikel, bevara uppgifter både om den 
bedömning som gjorts och de lämpliga 
skyddsåtgärder som vidtagits enligt 
punkt 1 h, och ska underrätta 
tillsynsmyndigheten om överföringen.

Or. es

Ändringsförslag 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den 
dokumentation som avses i artikel 28, 
bevara uppgifter både om den bedömning 
som gjorts och de lämpliga skyddsåtgärder 
som vidtagits enligt punkt 1 h, och ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om 
överföringen.

6. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska, som en del av den
dokumentation som avses i artikel 28, 
bevara uppgifter både om den bedömning 
som gjorts och de lämpliga skyddsåtgärder 
som vidtagits enligt punkt 1 h, och ska hos 
tillsynsmyndigheten inhämta 
förhandstillstånd för överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera villkoren för vad som 
bedöms ”gynna viktiga samhälleliga 
intressen” enligt punkt 1 d liksom 
kriterierna och kraven för lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter 
enligt punkt 1 h.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2526
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera villkoren för vad som 
bedöms ”gynna viktiga samhälleliga 
intressen” enligt punkt 1 d liksom 
kriterierna och kraven för lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter 
enligt punkt 1 h.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2527
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera villkoren för vad som 

utgår
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bedöms ”gynna viktiga samhälleliga 
intressen” enligt punkt 1 d liksom 
kriterierna och kraven för lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter 
enligt punkt 1 h.

Or. en

Ändringsförslag 2528
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera villkoren för vad som 
bedöms ”gynna viktiga samhälleliga 
intressen” enligt punkt 1 d liksom 
kriterierna och kraven för lämpliga 
åtgärder för att skydda personuppgifter 
enligt punkt 1 h.

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera villkoren för vad som 
bedöms ”gynna viktiga samhälleliga 
intressen” enligt punkt 1 d.

Or. en

Ändringsförslag 2529
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Utlämnande som inte har stöd i 

unionslagstiftningen
1. Domar respektive beslut som meddelas 
av domstolar eller av administrativa 
myndigheter i ett tredjeland och som 
ålägger en registeransvarig eller 
registerförare att utlämna personuppgifter 
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ska varken erkännas eller på något vis 
vara verkställbara, dock utan att detta 
påverkar tillämpningen av fördrag om 
ömsesidigt bistånd eller ett gällande 
internationellt avtal mellan det tredjeland 
som framställer en begäran och unionen 
eller en medlemsstat.
2. Om det i en dom respektive ett beslut 
som meddelas av domstol eller av 
administrativ myndighet i tredjeland 
begärs att en registeransvarig eller 
registerförare ska utlämna 
personuppgifter ska den registeransvarige 
eller registerföraren och eventuell 
företrädare för en registeransvarig utan 
onödigt dröjsmål anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten och ansöka om 
tillsynsmyndighetens förhandstillstånd till 
överföringen.
3. Tillsynsmyndigheten ska bedöma om 
det begärda utlämnandet är förenligt med 
denna förordning och i synnerhet om 
utlämnandet är nödvändigt och ett 
lagstadgat krav i enlighet med 
artikel 44.1 d och e samt artikel 44.5.
4. Tillsynsmyndigheten ska informera den 
behöriga nationella myndigheten om 
begäran. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska också informera den 
registrerade om begäran och om 
tillsynsmyndighetens tillstånd.
5. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för de anmälningar till 
tillsynsmyndigheten som avses i punkt 2 
och för den information till den 
registrerade som avses i punkt 4 samt 
tillämpliga förfaranden för anmälan och 
information. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en
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Motivering

I detta ändringsförslag återinförs bestämmelserna i artikel 42 i förslaget eftersom dessa 
bestämmelser skulle ge ett bättre skydd mot extraterritoriell tillämpning av 
tredjelandslagstiftning.

Ändringsförslag 2530
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Utlämnande som inte har stöd i 

unionslagstiftningen
1. Domar respektive beslut som meddelas 
av domstolar eller av administrativa 
myndigheter i ett tredjeland och som 
ålägger en registeransvarig eller 
registerförare att utlämna personuppgifter 
ska varken erkännas eller på något vis 
vara verkställbara, dock utan att detta 
påverkar tillämpningen av fördrag om 
ömsesidigt bistånd eller ett gällande 
internationellt avtal mellan det tredjeland 
som framställer en begäran och unionen 
eller en medlemsstat. 
2. Om det i en dom respektive ett beslut 
som meddelas av domstol eller av 
administrativ myndighet i tredjeland 
begärs att en registeransvarig eller 
registerförare ska utlämna 
personuppgifter ska den registeransvarige 
eller registerföraren och eventuell 
företrädare för en registeransvarig utan 
onödigt dröjsmål anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten och ansöka om 
tillsynsmyndighetens förhandstillstånd till 
överföringen.
3. Tillsynsmyndigheten ska bedöma om 
det begärda utlämnandet är förenligt med 
denna förordning och i synnerhet om 
utlämnandet är nödvändigt och ett 
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lagstadgat krav i enlighet med 
artikel 44.1 d och e samt artikel 44.5.
4. Tillsynsmyndigheten ska informera den 
behöriga nationella myndigheten om 
begäran. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska också informera den 
registrerade om begäran och om 
tillsynsmyndighetens tillstånd. 
5. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för de anmälningar till 
tillsynsmyndigheten som avses i punkt 2 
och för den information till den 
registrerade som avses i punkt 4 samt 
tillämpliga förfaranden för anmälan och 
information. Genomförandeakterna ska 
antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 2531
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Överföringar till molntjänster enligt 

tredjelands jurisdiktion
Överföring av personuppgifter till 
molntjänster enligt tredjelands 
jurisdiktion ska vara förbjuden, om inte
a) en av de rättsliga grunder för 
överföring av personuppgifter till 
tredjeländer som anges i detta kapitel 
tillämpas, och
b) den registrerade har gett sitt samtycke, 
och
c) den registrerade har gett sitt samtycke 
efter att ha blivit informerad i tydliga, 
entydiga och varnande ordalag med en 
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separat och väl synlig hänvisning till
i) möjligheten att personuppgifterna 
samlas in eller övervakas av 
tredjelandsmyndigheter, och
ii) risken för att skyddet av 
personuppgifter och grundläggande 
rättigheter enligt unionslagstiftningen och 
medlemsstaternas lagstiftning inte kan 
garanteras, trots överföringens rättsliga 
grund.

Or. en

Ändringsförslag 2532
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I förbindelser med tredjeland och 
internationella organisationer ska 
kommissionen och tillsynsmyndigheterna 
vidta lämpliga åtgärder för att

1. I förbindelser med tredjeland och 
internationella organisationer ska 
kommissionen och tillsynsmyndigheterna i 
samarbete med den kommitté som tillsatts 
i enlighet med Europarådets 
konvention nr 108 vidta lämpliga åtgärder 
för att 

Or. fr

Ändringsförslag 2533
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utveckla ändamålsenliga rutiner för det 
internationella samarbetet för att 
underlätta en effektiv tillämpning av 
lagstiftningen om skydd av 

a) utveckla ändamålsenliga rutiner för det 
internationella samarbetet för att garantera
en effektiv tillämpning av lagstiftningen 
om skydd av personuppgifter,



PE506.169v02-00 108/150 AM\929519SV.doc

SV

personuppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 2534
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) klargöra och lösa 
behörighetskonflikter med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att vidareutveckla förbindelserna med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, och särskilt med deras 
tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 41.3.

2. För de ändamål som avses i punkt 1a 
och 1b får tillsynsmyndigheterna utbyta 
information och samarbeta inom ramen
för utövandet av sina befogenheter och 
för att skydda de rättigheter som fastställs 
i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2536
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att vidareutveckla förbindelserna med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, och särskilt med deras 
tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 41.3.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska
kommissionen i samarbete med den 
kommitté som tillsatts i enlighet med 
Europarådets konvention nr 108 vidta 
lämpliga åtgärder för att vidareutveckla 
förbindelserna med tredjeländer och 
internationella organisationer, och särskilt 
med deras tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 41.3.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i linje med ändringsförslaget till föregående punkt.

Ändringsförslag 2537
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a
Kommissionen ska vart annat år med 
början senast fyra år efter den dag som 
avses i artikel 91.1 (förordningens 
ikraftträdande) lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av artiklarna 40 och 45. 
För det ändamålet får kommissionen 
begära in information från 
medlemsstaterna och 
tillsynsmyndigheterna, vilken ska lämnas 
utan onödigt dröjsmål. Rapporten ska 
offentliggöras.

Or. hu
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Motivering

I överensstämmelse med övriga krav på rapportering.

Ändringsförslag 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a
Myndigheterna får samarbeta på villkor
a) att de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet har befogenheter på 
uppgiftsskyddsområdet och att samarbetet 
rör frågor som de ansvarar för enligt den 
gällande lagstiftningen,
b) att samarbetsformer på grundval av 
ömsesidighet har avtalats mellan berörda 
behöriga myndigheter,
c) att överföringen av personuppgifter till 
tredjelandet sker i enlighet med kapitel V i 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2539
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a
Rapport från kommissionen

Kommissionen ska regelbundet och med 
början senast fyra år efter den dag som 
avses i artikel 91.1 [förordningens 
ikraftträdande] lämna en rapport till 
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Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av artiklarna 40–45. 
Kommissionen ska i detta hänseende 
begära in uppgifter från medlemsstaterna, 
tillsynsmyndigheter och den kommitté 
som tillsatts i enlighet med Europarådets 
konvention nr 108, vilka också ska
lämnas utan skäligt dröjsmål. Rapporten 
ska offentliggöras.

Or. fr

Motivering

Detta är ett tillägg till föredragandens ändringsförslag 263.

Ändringsförslag 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 45b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45b
De samarbetsformer som avses i punkt 3 b
ska säkerställa
a) att de behöriga myndigheterna lämnar 
en motivering till ändamålet med begäran 
om samarbete,
b) att de anställda eller tidigare anställda 
vid tredjelandets behöriga myndigheter 
som erhållit uppgifterna omfattas av 
tystnadsplikt,
c) att behöriga myndigheter i tredjelandet 
får utnyttja resultatet av samarbetet 
endast för att fullgöra sitt uppdrag vad 
avser skydd av personuppgifter,
d) att om en behörig myndighet i ett 
tredjeland har för avsikt att överlämna 
mottagna uppgifter till en tredje part inom 
ramen för samarbetet ska den inhämta ett 
uttryckligt och skriftligt 
förhandsgodkännande från den 
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myndighet som överlämnade 
informationen, om inte överlämnandet av 
uppgifterna sker enligt den nationella 
lagstiftningen eller sker på begäran av en 
rättslig myndighet och är nödvändig för 
att skydda allmänintressen i fråga om
i) förebyggande, utredning eller åtal 
gällande straffrättsliga överträdelser,
ii) övervakning, inspektion eller 
regleringsfunktion i samband med 
utövandet av befogenheter inom ramen 
för avtalet, även tillfälligt.
I sådana fall ska den myndighet som 
överlämnade uppgifterna informeras på 
förhand.
e) Myndigheterna ska vidta 
säkerhetsåtgärder samt tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda 
personuppgifter från förstöring genom 
olyckshändelse eller otillåtna handlingar 
eller förlust genom olyckshändelse och 
för att förhindra ändringar, obehörig 
spridning eller åtkomst eller annan 
otillåten behandling.
f) En begäran från en behörig myndighet 
i ett tredjeland om samarbete får avvisas
i) om samarbetet kan inverka på unionens 
eller den anmodade medlemsstatens 
suveränitet, säkerhet eller allmänna 
ordning, eller
ii) om rättsliga förfaranden redan har 
inletts vid den anmodade medlemsstatens 
myndigheter rörande samma handlingar 
och mot samma personer.

Or. es

Ändringsförslag 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 45c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45c
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om samarbetsformerna 
enligt punkterna 3 och 4.

Or. es

Ändringsförslag 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 45d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45d
Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att vidareutveckla förbindelserna med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, och särskilt med deras 
tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 41.3.

Or. es

Ändringsförslag 2543
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera
offentliga myndigheter som ska vara 
ansvariga för att övervaka tillämpningen 
av denna förordning och medverka till dess 

1. Varje medlemsstat ska utse en ansvarig 
tillsynsmyndighet som ska vara ansvarig
för att övervaka tillämpningen av denna 
förordning och medverka till dess enhetliga 
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enhetliga tillämpning i hela unionen, i syfte 
att skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter i samband med 
behandling av deras personuppgifter samt 
underlätta det fria flödet av sådana 
uppgifter inom unionen. För dessa ändamål 
ska tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl 
inbördes som med kommissionen.

tillämpning i hela unionen, i syfte att 
skydda fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter i samband med 
behandling av deras personuppgifter samt 
underlätta det fria flödet av sådana 
uppgifter inom unionen. För dessa ändamål
ska tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl 
inbördes som med kommissionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 2544
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
behörighet att utfärda sanktioner för 
administrativa överträdelser. 
Tillsynsmyndigheterna får utfärda 
sanktioner endast för registeransvariga 
eller registerförare med huvudsakligt 
verksamhetsställe inom samma 
medlemsstat eller, i samordning med 
artiklarna 56 och 57, om 
tillsynsmyndigheten på det huvudsakliga 
verksamhetsstället inte vidtar några 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2545
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska vara 
fullständigt oberoende i utövandet av det 
uppdrag och de befogenheter som den 
anförtrotts.

1. Tillsynsmyndigheten ska vara 
fullständigt oberoende i utövandet av det 
uppdrag och de befogenheter som den 
anförtrotts, utan hinder av arrangemang 
för samarbete och enhetlighet med 
anknytning till kapitel VII.

Or. en

Ändringsförslag 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska vara 
fullständigt oberoende i utövandet av det 
uppdrag och de befogenheter som den
anförtrotts.

1. Tillsynsmyndigheterna ska vara 
fullständigt oberoende i utövandet av det 
uppdrag och de befogenheter som de
anförtrotts.

Or. es

Ändringsförslag 2547
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska vara 
fullständigt oberoende i utövandet av det 
uppdrag och de befogenheter som den 
anförtrotts.

1. Tillsynsmyndigheten ska vara 
fullständigt oberoende i utövandet av det 
uppdrag och de befogenheter som den 
anförtrotts, utan hinder av arrangemang 
för samarbete och enhetlighet med 
anknytning till kapitel VII i denna 
förordning och inom den egna 
medlemsstatens juridiska och 
administrativa gränser.
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Or. en

Motivering

Delvis hämtat ur yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndighetens ledamöter ska i 
utövandet av sitt uppdrag varken begära 
eller ta emot instruktioner av någon.

2. Tillsynsmyndigheternas ledamöter ska i 
utövandet av sitt uppdrag varken begära 
eller ta emot instruktioner av någon.

Or. es

Ändringsförslag 2549
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndighetens ledamöter ska i 
utövandet av sitt uppdrag varken begära 
eller ta emot instruktioner av någon.

2. Tillsynsmyndighetens ledamöter ska i 
utövandet av sitt uppdrag varken begära 
eller ta emot instruktioner av någon, samt 
vara helt oberoende och opartiska.

Or. en

Ändringsförslag 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndighetens ledamöter ska 
avstå från alla handlingar som står i strid 
med deras tjänsteutövning och under sin 
mandattid avstå från all annan avlönad 
eller oavlönad yrkesverksamhet som står i 
strid med deras tjänsteutövning.

3. Tillsynsmyndigheternas ledamöter ska 
avstå från alla handlingar som står i strid 
med deras tjänsteutövning och under sin 
mandattid avstå från all annan avlönad 
eller oavlönad yrkesverksamhet som står i 
strid med deras tjänsteutövning.

Or. es

Ändringsförslag 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter sin mandattid ska 
tillsynsmyndighetens ledamöter visa 
integritet och omdöme i fråga om att 
acceptera utnämningar och ta emot 
förmåner.

4. Efter sin mandattid ska 
tillsynsmyndigheternas ledamöter visa 
integritet och omdöme i fråga om att 
acceptera utnämningar och ta emot 
förmåner.

Or. es

Ändringsförslag 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje medlemsstat ska se till att 
tillsynsmyndigheten förfogar över 
tillräckliga mänskliga, tekniska och 
finansiella resurser samt de lokaler och den 
infrastruktur som behövs för att 
myndigheten ska kunna utöva sitt uppdrag 
och sina befogenheter, inklusive inom 
ramen för det ömsesidiga biståndet, 

5. Varje medlemsstat ska enligt sin interna 
behörighetsfördelning se till att 
tillsynsmyndigheterna förfogar över 
tillräckliga mänskliga, tekniska och 
finansiella resurser samt de lokaler och den 
infrastruktur som behövs för att 
myndigheterna ska kunna utöva sitt 
uppdrag och sina befogenheter, inklusive 
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samarbetet och deltagandet i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens verksamhet.

inom ramen för det ömsesidiga biståndet, 
samarbetet och deltagandet i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens verksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 2553
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje medlemsstat ska se till att 
tillsynsmyndigheten förfogar över 
tillräckliga mänskliga, tekniska och 
finansiella resurser samt de lokaler och den 
infrastruktur som behövs för att 
myndigheten ska kunna utöva sitt uppdrag 
och sina befogenheter, inklusive inom 
ramen för det ömsesidiga biståndet, 
samarbetet och deltagandet i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens verksamhet.

5. Varje medlemsstat ska se till att 
tillsynsmyndigheten förfogar över 
tillräckliga mänskliga, tekniska och 
finansiella resurser samt de lokaler och den 
infrastruktur som behövs för att 
myndigheten ska kunna utöva sitt uppdrag 
och sina befogenheter, inklusive inom 
ramen för det ömsesidiga biståndet, 
samarbetet och deltagandet i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens verksamhet. 
Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna har åtminstone en 
ledamot per 200 000 medborgare, eller 
100 ledamöter, om detta är färre. Minst en 
av fem ledamöter måste ha 
juridikexamen.

Or. en

Motivering

För närvarande håller uppgiftsskyddet mycket olika nivå i de olika medlemsstaterna, inte 
bara på grund av olika nationell lagstiftning, utan även på grund av mycket olika resurser, 
kapacitet och personal vid de nationella dataskyddsmyndigheterna. I det nuvarande förslaget 
används de mycket vaga riktlinjerna från det gamla direktivet som har visat sig vara 
ineffektivt. Ändringsförslaget garanterar en viss minimistandard som bör leda till snabbare 
och bättre förfaranden.
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Ändringsförslag 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat ska se till att 
tillsynsmyndigheten förfogar över egen 
personal, som ska tillsättas av och ta 
instruktioner från tillsynsmyndighetens 
chef.

6. Varje medlemsstat ska enligt sin interna 
behörighetsfördelning se till att 
tillsynsmyndigheterna förfogar över egen 
personal, som ska tillsättas av och ta 
instruktioner från tillsynsmyndighetens 
chef.

Or. es

Ändringsförslag 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna också blir föremål 
för finansiell kontroll, utan att detta 
påverkar tillsynsmyndigheternas 
oberoende. Medlemsstaterna ska också se 
till att tillsynsmyndigheterna förfogar över 
en egen årsbudget. Denna budget ska 
offentliggöras.

7. Medlemsstaterna ska enligt sin interna 
behörighetsfördelning se till att 
tillsynsmyndigheterna också blir föremål 
för finansiell kontroll, utan att detta 
påverkar tillsynsmyndigheternas 
oberoende. Medlemsstaterna ska enligt sin 
interna behörighetsfördelning se till att 
tillsynsmyndigheterna förfogar över en 
egen årsbudget. Denna budget ska 
offentliggöras.

Or. es
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Ändringsförslag 2556
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller av dess regering.

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller – efter samråd med parlamentet – av 
dess regering, med beaktande av att den 
politiska påverkan ska vara så liten som 
möjligt; vidare bör ledamöternas 
kompetens, eventuella intressekonflikter 
och tjänsteställning regleras.

Or. hu

Motivering

I överensstämmelse med skäl 95.

Ändringsförslag 2557
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller av dess regering.

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
av medlemsstatens parlament.

Or. en
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Ändringsförslag 2558
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller av dess regering.

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller av dess regering efter samråd med 
parlamentet, eller av medlemsstatens 
högsta rättsliga myndighet.

Or. en

Motivering

Åtminstone i en medlemsstat utses dataskyddsmyndighetens ledamöter av Högsta domstolen.

Ändringsförslag 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller av dess regering.

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens eller 
tillsynsmyndigheternas ledamöter ska 
utses antingen av medlemsstatens 
parlament eller av dess regeringsorgan.

Or. es

Ändringsförslag 2560
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
antingen av medlemsstatens parlament 
eller av dess regering.

1. Varje medlemsstat ska fastställa att 
tillsynsmyndighetens ledamöter ska utses 
av medlemsstatens parlament.

Or. en

Ändringsförslag 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje ledamots uppdrag ska i enlighet 
med punkt 5 upphöra då mandattiden löper 
ut eller då ledamoten avgår eller avsätts 
från sin tjänst.

3. Varje ledamots uppdrag ska upphöra då 
mandattiden löper ut eller om ledamoten 
blir fysiskt oförmögen att fullgöra sitt 
uppdrag, har motstridiga intressen, avgår 
eller avsätts från sin tjänst eller har dömts 
för uppsåtligt brott eller har 
förtidspensionerats.

Or. es

Ändringsförslag 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En ledamot kan avsättas eller berövas 
rätten till pension eller andra förmåner av 
den behöriga nationella domstolen om 
han eller hon inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till ett allvarligt fel.

4. En ledamot kan anmodas att avgå eller
avsättas av det utnämnande organet om 
han eller hon inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till en allvarlig 
överträdelse av sina skyldigheter som 
ledamot.
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Or. es

Ändringsförslag 2563
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En ledamot kan avsättas eller berövas 
rätten till pension eller andra förmåner av 
den behöriga nationella domstolen om 
han eller hon inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till ett allvarligt fel.

4. En ledamot kan avsättas om han eller 
hon inte längre uppfyller villkoren för att 
utöva uppdraget som ledamot av 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 49 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att en tillsynsmyndighet ska inrättas och 
vilken ställning denna myndighet ska ha.

a) Att en eller flera tillsynsmyndigheter
ska inrättas och vilken ställning denna 
myndighet eller dessa myndigheter ska ha.

Or. es

Ändringsförslag 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 49 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vilken kompetens, erfarenhet och b) Vilken kompetens, erfarenhet och 
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sakkunskap som krävs för att utöva 
uppdraget som ledamot vid 
tillsynsmyndigheten.

sakkunskap som krävs för att utöva 
uppdraget som ledamot vid 
tillsynsmyndigheterna.

Or. es

Ändringsförslag 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 49 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Regler och förfaranden för att utse 
tillsynsmyndighetens ledamöter samt 
regler om vilka handlingar och vilken 
yrkesverksamhet som ska vara oförenliga 
med ledamöternas befogenheter under 
deras mandattid.

c) Regler och förfaranden för att utse 
tillsynsmyndigheternas ledamöter samt 
regler om vilka handlingar och vilken 
yrkesverksamhet som ska vara oförenliga 
med ledamöternas befogenheter under 
deras mandattid.

Or. es

Ändringsförslag 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 49 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Mandattiden för tillsynsmyndighetens
ledamöter, vilken inte får understiga fyra år 
utom vid tillsättandet av de första 
ledamöterna efter det att denna förordning 
trätt ikraft, då ett stegvis 
tillsättningsförfarande med kortare 
mandatperioder för några av ledamöterna 
får tillämpas om detta är nödvändigt för att 
garantera myndighetens oberoende.

d) Mandattiden för tillsynsmyndigheternas
ledamöter, vilken inte får understiga fyra år 
utom vid tillsättandet av de första 
ledamöterna efter det att denna förordning 
trätt ikraft, då ett stegvis 
tillsättningsförfarande med kortare 
mandatperioder för några av ledamöterna 
får tillämpas om detta är nödvändigt för att 
garantera myndigheternas oberoende.

Or. es
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Ändringsförslag 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 49 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Huruvida myndighetens ledamöter får 
ges förnyat mandat.

e) Huruvida myndigheternas ledamöter får 
ges förnyat mandat.

Or. es

Ändringsförslag 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 49 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Vilka bestämmelser och allmänna villkor 
som myndighetens ledamöter och personal 
omfattas av.

f) Vilka bestämmelser och allmänna villkor 
som myndigheternas ledamöter och 
personal omfattas av.

Or. es

Ändringsförslag 2570
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det finns behöriga organ för 
yrkestillsyn av personer som omfattas av 
advokatsekretess eller tystnadsplikt vid 
tidpunkten för denna förordnings 
ikraftträdande kan dessa organ bilda 
tillsynsmyndighet för uppgiftsbehandling 
som utförs av dem som omfattas av 
tillsynen.
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Or. en

Motivering

Andra regler bör gälla för personer som omfattas av advokatsekretess, en statligt reglerad 
tystnadsplikt, en lagstadgad tystnadsplikt vid utövandet av sitt yrke eller en liknande 
skyldighet att inte lämna ut personuppgifter.

Ändringsförslag 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det finns behöriga organ för 
yrkestillsyn av personer som omfattas av 
advokatsekretess eller tystnadsplikt vid 
tidpunkten för denna förordnings 
ikraftträdande kan dessa organ bilda 
tillsynsmyndighet för uppgiftsbehandling 
som utförs av dem som omfattas av 
tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 2572
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
De regler och förfaranden enligt vilka 
tillsynsmyndigheter utövar sina 
skyldigheter och befogenheter i 
förhållande till registrerade, 
registeransvariga och registerförare ska 
vara förenliga med artikel 6 i den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna.

Or. en

Motivering

I dagsläget är det många medlemsstater som inte har skriftliga eller tillräckligt väl 
dokumenterade förfaranden. Vissa medlemsstater har förfaranden som kan strida mot 
artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (rättvis rättegång). Dessa förfaranden leder till rättsosäkerhet och 
godtyckliga beslut som kan skada registrerade, registeransvariga och registerförare. Särskilt 
oberoende organ, som inte är politiskt ansvariga, är i regel föremål för stränga 
procedurregler.

Ändringsförslag 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
Yrkestillsyn över personer som omfattas 
av tystnadsplikt vid utövandet av sitt yrke

Om det vid denna förordnings 
ikraftträdande finns behöriga organ för 
yrkestillsyn av personer som omfattas av 
tystnadsplikt vid utövandet av sitt yrke kan 
dessa organ bilda tillsynsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Både under och efter sin mandattid Både under och efter sin mandattid 
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respektive anställning ska 
tillsynsmyndighetens ledamöter och 
personal omfattas av tystnadsplikt vad 
avser konfidentiell information som har 
kommit till deras kännedom under 
tjänsteutövningen.

respektive anställning ska 
tillsynsmyndigheternas ledamöter och 
personal omfattas av tystnadsplikt vad 
avser konfidentiell information som har 
kommit till deras kännedom under 
tjänsteutövningen.

Or. es

Ändringsförslag 2575
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Både under och efter sin mandattid 
respektive anställning ska 
tillsynsmyndighetens ledamöter och 
personal omfattas av tystnadsplikt vad 
avser konfidentiell information som har 
kommit till deras kännedom under 
tjänsteutövningen.

Både under och efter sin mandattid 
respektive anställning ska 
tillsynsmyndighetens ledamöter och 
personal vara bundna av tystnadsplikt vad 
avser konfidentiell information i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis som 
har kommit till deras kännedom under 
tjänsteutövningen.

Or. en

Ändringsförslag 2576
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Både under och efter sin mandattid 
respektive anställning ska 
tillsynsmyndighetens ledamöter och 
personal omfattas av tystnadsplikt vad 
avser konfidentiell information som har 
kommit till deras kännedom under 
tjänsteutövningen.

Både under och efter sin mandattid 
respektive anställning ska 
tillsynsmyndighetens ledamöter och 
personal omfattas av tystnadsplikt vad 
avser konfidentiell information som har 
kommit till deras kännedom under 
tjänsteutövningen och utföra sina 
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arbetsuppgifter på ett oberoende och 
öppet sätt i enlighet med förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2577
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 50 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuell yrkesrelaterad sekretess ska 
hävas för de personer som överlämnar 
fakta kring en databehandling av 
personuppgifter till 
tillsynsmyndigheterna. Denna person ska 
skyddas mot eventuella påföljder.

Or. fr

Motivering

Sekretess får inte förhindra personer som kommer i kontakt med behandlingen av 
personuppgifter att inför behöriga tillsynsmyndigheter avslöja eventuell bristfällig hantering 
och skydda dem mot eventuella påföljder.

Ändringsförslag 2578
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska inom sin 
respektive medlemsstats territorium utöva 
de befogenheter som tilldelas den enligt 
denna förordning.

1. Varje tillsynsmyndighet ska inom sin 
respektive medlemsstats territorium utöva 
de befogenheter som tilldelas den enligt 
denna förordning. Tillsyn över 
myndigheters uppgiftsbehandling ska 
uteslutande utövas av tillsynsmyndigheten 
i respektive medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 2579
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en 
medlemsstat, ska den tillsynsmyndighet 
som är behörig på dess huvudsakliga 
verksamhetsställe vara behörig att utöva 
tillsyn över all behandling av 
personuppgifter som utförs av denne 
registeransvarige eller registerförare i alla 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
tillämpningen av kapitel VII i denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2580
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en 
medlemsstat, ska den tillsynsmyndighet 
som är behörig på dess huvudsakliga 
verksamhetsställe vara behörig att utöva 
tillsyn över all behandling av 

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga har angett ett huvudsakligt 
verksamhetsställe enligt artikel 22a, ska 
den tillsynsmyndighet som är behörig på 
dess huvudsakliga verksamhetsställe
ensam vara behörig att utöva tillsyn över 
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personuppgifter som utförs av denne 
registeransvarige eller registerförare i alla 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
tillämpningen av kapitel VII i denna 
förordning.

all behandling av personuppgifter som 
utförs av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en 
medlemsstat, ska den tillsynsmyndighet 
som är behörig på dess huvudsakliga 
verksamhetsställe vara behörig att utöva 
tillsyn över all behandling av 
personuppgifter som utförs av denne 
registeransvarige eller registerförare i alla 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
tillämpningen av kapitel VII i denna 
förordning.

2. När förordningen tillämpas enligt 
artikel 3.1 kommer den behöriga 
tillsynsmyndigheten att vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat
eller det territorium där den 
registeransvarige eller registerföraren som 
omfattas av förordningen har sitt
huvudsakliga verksamhetsställe. Tvister 
bör lösas i enlighet med mekanismen för 
enhetlighet som fastställs i artikel 58, utan 
att detta påverkar tillämpningen av de 
andra bestämmelserna i kapitel VII i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
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registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning.

registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, förutom 
när det gäller beslut till följd av klagomål 
enligt artikel 73, då tillsynsmyndigheten 
ska samordna de berörda 
tillsynsmyndigheternas åtgärder, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2583
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en 
medlemsstat, ska den tillsynsmyndighet 
som är behörig på dess huvudsakliga 
verksamhetsställe vara behörig att utöva 
tillsyn över all behandling av 
personuppgifter som utförs av denne 
registeransvarige eller registerförare i alla 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
tillämpningen av kapitel VII i denna 
förordning.

2. När förordningen tillämpas enligt 
artikel 3.1 kommer den behöriga 
tillsynsmyndigheten att vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat
eller det territorium där den 
registeransvarige eller registerföraren som 
omfattas av förordningen har sitt
huvudsakliga verksamhetsställe. Tvister 
bör lösas i enlighet med mekanismen för 
enhetlighet som fastställs i artikel 58, utan 
att detta påverkar tillämpningen av de 
andra bestämmelserna i kapitel VII i
denna förordning. Denna bestämmelse 
gäller även för juridiska personer för 
företagsgrupper, då en företagsgrupp är 
närvarande i mer än en medlemsstat.

Or. en
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Motivering

Delar av texten är hämtad från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi.

Ändringsförslag 2584
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning.

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, förutom 
när det gäller beslut till följd av klagomål 
enligt artikel 73, då tillsynsmyndigheten 
ska samordna de berörda 
tillsynsmyndigheternas åtgärder, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning.

Or. es

Motivering

Man föreslår en beslutsmekanism för tillsynsmyndigheterna inom alla frågor som härrör från 
klagomål från medborgarna i den egna medlemsstaten. I förekommande fall kommer man att 
kunna vidta en rättslig åtgärd som samordnats av en ansvarig myndighet, vars tvister kommer 
att lösas vid Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta underlättar den praktiska tillämpningen 
av systemet när det initieras av ett klagomål från en registrerad.

Ändringsförslag 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning.

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 
i denna förordning. Detta ska inte heller 
påverka arbetsrättsliga bestämmelser och 
kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 2586
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
på dess huvudsakliga verksamhetsställe 
vara behörig att utöva tillsyn över all 
behandling av personuppgifter som utförs 
av denne registeransvarige eller 
registerförare i alla medlemsstater, utan att 
detta påverkar tillämpningen av kapitel VII 

2. När personuppgifter behandlas som en 
del av verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är 
etablerad i unionen, och den 
registeransvarige eller registerföraren i 
fråga är etablerad i fler än en medlemsstat, 
ska tillsynsmyndighet tillsammans med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bestämma vilken myndighet som ska
utöva tillsyn över all behandling av 
personuppgifter som utförs av de 
registeransvariga och registerförarna i 
alla medlemsstater, utan att detta påverkar 
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i denna förordning. tillämpningen av kapitel VII i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2587
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska endast tillämpas om 
och i den mån behandlingen av 
personuppgifter inte är enhetlig i 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Det behöver klargöras att den koncentration av behörighet som fastställs i artikel 51 endast 
ska tillämpas vid enhetlig behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag 2588
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en sådan situation som avses i 
artikel 3.2 uppkommer och den 
registeransvarige har utsett en företrädare 
i unionen i enlighet med artikel 25, ska 
den tillsynsmyndighet som är behörig på 
dess huvudsakliga verksamhetsställe vara 
ensam behörig att utöva tillsyn, i samtliga 
medlemsstater, över all behandling av 
personuppgifter som utförs av den 
registeransvarige eller på dennes vägnar.
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Or. en

Ändringsförslag 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När förordningen tillämpas enligt 
artikel 3.2 kommer den behöriga 
tillsynsmyndigheten att vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat 
eller det territorium där den 
registeransvarige har utsett en företrädare 
i unionen i enlighet med artikel 25.

Or. en

Ändringsförslag 2590
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När förordningen tillämpas enligt 
artikel 3.2 kommer den behöriga 
tillsynsmyndigheten att vara 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat 
eller det territorium där den 
registeransvarige har utsett en företrädare 
i unionen i enlighet med artikel 25.

Or. en

Motivering

Texten är hämtad från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När förordningen tillämpas på flera 
registeransvariga och/eller registerförare 
inom samma företagsgrupp i enlighet 
både med artikel 3.1 och 3.2 kommer 
endast en tillsynsmyndighet att vara 
behörig och den kommer att utses i 
enlighet med artikel 51.2.

Or. en

Ändringsförslag 2592
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När förordningen tillämpas på flera 
registeransvariga och/eller registerförare 
inom samma företagsgrupp i enlighet 
både med artikel 3.1 och 3.2 kommer 
endast en tillsynsmyndighet att vara 
behörig och den kommer att utses i 
enlighet med artikel 51.2.

Or. en

Motivering

Texten är hämtad från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2593
Kinga Gál
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Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en 
del av sin dömande verksamhet.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 2594
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en 
del av sin dömande verksamhet.

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över verksamheter 
som är föremål för oberoende behandling 
av domstolar. Detta är även tillämpligt i 
den mån behandling av personuppgifter 
förordnas, godkänns eller förklaras för 
tillåten av en oberoende domstol.

Or. de

Motivering

I undantaget i artikel 51.3 ska domstolarnas oberoende beaktas. Därför måste det tillämpas 
överallt där domstolar arbetar objektivt oberoende. Detta är inte bara fallet inom den 
dömande verksamhetens kärnområde utan även inom områden där domstolarna tilldelats 
ärenden till oberoende behandling.

Ändringsförslag 2595
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 3. Tillsynsmyndigheten kan vara behörig 
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behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en del 
av sin dömande verksamhet.

att utöva tillsyn över domstolar som 
behandlar personuppgifter som en del av 
sin dömande verksamhet.

Or. en

Motivering

Då det gäller krav på oberoende tillsyn säger konventionen om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll att 
tillsynsmyndigheter kan vara behöriga att utöva tillsyn över domstolar som behandlar 
personuppgifter. Att inte ge tillsynsmyndigheterna frihet att göra detta strider dessutom mot 
traditionen i många medlemsstater där domstolars verksamhet, med vissa undantag, är 
föremål för oberoende tillsyn.

Ändringsförslag 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en del 
av sin dömande verksamhet.

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en del 
av sin dömande verksamhet eller över 
registeransvarigas behandling som faller 
under regler om tystnadsplikt.

Or. en

Ändringsförslag 2597
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en del 

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar 
som behandlar personuppgifter som en del 



PE506.169v02-00 140/150 AM\929519SV.doc

SV

av sin dömande verksamhet. av sin dömande verksamhet eller över 
notarius publicus i deras tjänsteutövning.

Or. en

Motivering

Enligt skäl 99 ska domarnas oberoende gälla även under utövande av verksamhet som utgör 
en del av det förebyggande rättsväsendet. De flesta medlemsstater har överfört befogenhet för 
viss verksamhet inom det förebyggande rättsväsendet från domare till notarius publicus, som 
anses som oberoende utövare av offentlig makt. Detta innebär att behandling av 
personuppgifter som utförs av notarius publicus som utövar offentlig makt också måste 
undantas från tillsynsmyndighetens översyn, detta för att slå vakt om notarius publicus 
oberoende.

Ändringsförslag 2598
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över domstolar
som behandlar personuppgifter som en del 
av sin dömande verksamhet.

3. Tillsynsmyndigheten ska inte vara 
behörig att utöva tillsyn över följande 
parter som behandlar personuppgifter som 
en del av sin verksamhet:
a) Domare.
b) En person som agerar på en domares 
vägnar eller enligt dennes instruktioner.
c) En person som utövar straffrättslig 
verksamhet som utnämning, disciplinära 
åtgärder, förvaltning eller ledning vad 
gäller domare.

Or. en

Ändringsförslag 2599
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med punkt 5 ska alla 
tillsynsmyndigheter motta och överföra 
alla förfrågningar från en registrerad 
person, som är bosatt i medlemsstaten och 
vars personuppgifter behandlas eller kan 
komma att behandlas av en 
registeransvarig eller registerförare som 
är etablerad i en annan medlemsstat, till 
den behöriga tillsynsmyndigheten enligt 
punkt 2. Den behöriga 
tillsynsmyndigheten ska utbyta 
information med och samarbeta med den 
registrerades tillsynsmyndighet i enlighet 
med artikel 55.

Or. en

Ändringsförslag 2600
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Övervaka och garantera tillämpningen 
av denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2601
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ta emot klagomål från registrerade eller 
från sammanslutningar som 

b) Ta emot klagomål från registrerade där 
så är lämpligt undersöka sakfrågan och 
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representerar registrerade enligt 
artikel 73, där så är lämpligt undersöka 
sakfrågan och inom rimlig tid underrätta 
den registrerade eller sammanslutningen 
om hur behandlingen av klagomålet 
fortskrider och vilken slutsats som nås, i 
synnerhet om det krävs ytterligare 
undersökningar eller samordning med en 
annan tillsynsmyndighet.

inom rimlig tid underrätta den registrerade 
eller sammanslutningen om hur 
behandlingen av klagomålet fortskrider och 
vilken slutsats som nås, i synnerhet om det 
krävs ytterligare undersökningar eller 
samordning med en annan 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Motivering

Uppgiftsskydd är en personlig grundläggande rättighet och kan inte överföras.

Ändringsförslag 2602
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utföra undersökningar på eget initiativ, 
på grundval av klagomål eller på begäran 
av en annan tillsynsmyndighet och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

d) Utföra undersökningar på eget initiativ, 
på grundval av klagomål eller specifika 
och dokumenterade uppgifter som 
mottagits och som tyder på otillåten 
behandling eller på begäran av en annan 
tillsynsmyndighet och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ger tillsynsmyndigheter en klar befogenhet att företa en undersökning 
grundad på information från personer som slår larm om missförhållanden (i motsats till 
klagomål från registrerade).
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Ändringsförslag 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utföra undersökningar på eget initiativ, 
på grundval av klagomål eller på begäran 
av en annan tillsynsmyndighet och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

d) Utföra undersökningar på eget initiativ, 
på grundval av klagomål eller på begäran 
av en annan tillsynsmyndighet eller på 
grundval av en polisanmälan och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

Or. es

Ändringsförslag 2604
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utföra undersökningar på eget initiativ,
på grundval av klagomål eller på begäran 
av en annan tillsynsmyndighet och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

d) Utföra undersökningar på eget initiativ 
på grundval av klagomål eller information 
som påtalar otillåten behandling av 
personuppgifter eller på begäran av en 
annan tillsynsmyndighet och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

Or. es

Motivering

Utöver klagomål från registrerade inkluderas undersökningar på grundval av anmälningar 
från uppgiftslämnare bland tillsynsmyndighetens uppgifter.
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Ändringsförslag 2605
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ge råd till institutioner och organ i 
medlemsstaterna i fråga om 
lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som rör skyddet av enskildas 
fri- och rättigheter i samband med 
behandling av personuppgifter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 2606
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Besluta om i vilka fall en bedömning 
av den planerade behandlingens 
konsekvenser för skyddet av 
personuppgifter enligt artikel 33 bör 
utföras, i synnerhet då den rådfrågas av 
institutioner och organ i medlemsstaterna 
om lagstiftningsåtgärder och 
administrativa åtgärder som rör skyddet 
av enskildas fri- och rättigheter i samband 
med behandling av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Hålla sig med ett offentligt register 
över alla anmälningar som tagits emot av 
registeransvariga och registerförare om 
avsedd behandling enligt artikel 6.1 c.

Or. en

Ändringsförslag 2608
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Tillhandahålla en heltäckande 
förteckning för registeransvariga och 
registerförare som utgörs av mikroföretag 
samt små och medelstora företag över 
dessas rättigheter och skyldigheter enligt 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag har inte tillräckliga resurser för att skaffa sig en översyn över 
alla relevanta bestämmelser i den nya lagstiftningen. För att undvika oavsiktlig underlåtenhet 
bör dataskyddsmyndigheterna tillhandahålla kontrollförteckningar för efterlevnad av 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Samordna certifieringspolicyerna på 
sina respektive territorier i enlighet med 
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artikel 39.

Or. es

Ändringsförslag 2610
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla tillsynsmyndigheter har i uppdrag 
att öka allmänhetens medvetenhet om 
risker, regler, skyddsåtgärder och 
rättigheter i fråga om behandlingen av 
personuppgifter. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt insatser som riktar sig till 
barn.

2. Alla tillsynsmyndigheter har i uppdrag 
att öka allmänhetens medvetenhet om 
risker, regler, skyddsåtgärder och 
rättigheter i fråga om behandlingen av 
personuppgifter och om lämpliga åtgärder 
för att skydda sin person. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt insatser som 
riktar sig till barn.

Or. en

Motivering

Eftersom datasäkerhet är en väsentlig del av uppgiftsskydd förefaller det rimligt att lägga till 
denna del i artikeln.

Ändringsförslag 2611
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla tillsynsmyndigheter har i uppdrag 
att öka allmänhetens medvetenhet om 
risker, regler, skyddsåtgärder och 
rättigheter i fråga om behandlingen av 
personuppgifter. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt insatser som riktar sig till 
barn.

2. Alla tillsynsmyndigheter har i uppdrag 
att öka allmänhetens medvetenhet om 
risker, regler, skyddsåtgärder och 
rättigheter i fråga om behandlingen av 
personuppgifter och om lämpliga åtgärder 
för att skydda sig själv. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt insatser som 
riktar sig till barn.
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Or. en

Motivering

Detta föreslogs i ett dokument från konferensen för Tysklands dataskyddsmyndigheter 2012.

Ändringsförslag 2612
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla tillsynsmyndigheter har i uppdrag 
att tillsammans med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen öka 
registeransvarigas och registerförares 
medvetenhet om risker, regler, 
skyddsåtgärder och rättigheter i fråga om 
behandlingen av personuppgifter. Detta 
inbegriper ett register över överträdelser 
och påföljder. Registret ska i så stor detalj 
som möjligt innehålla alla varningar och 
påföljder samt information om hur 
överträdelser ska hanteras.

Or. en

Motivering

Genom detta säkerställs registeransvarigas och registerförares medvetenhet och en enhetlig 
tillämpning inom hela EU.

Ändringsförslag 2613
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En tillsynsmyndighet ska inte lämna 
ut information som den mottagit i de fall 
ett utlämnande skulle kunna inverka 
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menligt på andras rättigheter och friheter, 
inbegripet den registeransvariges eller 
registerförarens sådana. Detta gäller 
särskilt för
a) information i fråga om den 
registeransvariges eller registerförarens 
ekonomiska intressen eller 
affärshemligheter,
b) säkerhetsåtgärder som vidtas i enlighet 
med artikel 30,
c) information som betraktas som 
konfidentiell enligt unionslagstiftningen 
eller medlemsstaters nationella 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa att information som lämnas till 
tillsynsmyndigheten förblir konfidentiell.

Ändringsförslag 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tillsynsmyndighet ska på begäran ge 
råd till registrerade om hur de ska utöva 
sina rättigheter enligt denna förordning, 
och ska om så krävs samarbeta med 
tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater 
för detta ändamål.

3. En behörig tillsynsmyndighet ska på 
begäran ge råd till registrerade om hur de 
ska utöva sina rättigheter enligt denna 
förordning, och ska om så krävs samarbeta 
med tillsynsmyndigheter i andra 
medlemsstater för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 2615
Axel Voss

Förslag till förordning
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Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En tillsynsmyndighet ska på begäran ge 
råd till registrerade om hur de ska utöva 
sina rättigheter enligt denna förordning, 
och ska om så krävs samarbeta med 
tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater 
för detta ändamål.

3. En behörig tillsynsmyndighet ska på 
begäran ge råd till registrerade om hur de 
ska utöva sina rättigheter enligt denna 
förordning, och ska om så krävs samarbeta 
med tillsynsmyndigheter i andra 
medlemsstater för detta ändamål.

Or. en

Motivering

Texten är hämtad från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en registrerad begär tjänster som 
uppenbart är orimligt omfattande, till 
exempel på grund av repetitiv karaktär, får 
tillsynsmyndigheten ta ut en avgift eller 
avstå från att utföra de tjänster som den 
registrerade begär. I så fall ska det åligga 
tillsynsmyndigheten att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

6. Om en registrerad begär tjänster som 
uppenbart är orimligt omfattande, till 
exempel på grund av repetitiv karaktär, får 
tillsynsmyndigheten ta ut en avgift för att 
utföra de tjänster som den registrerade 
begär. Avgiften får inte överstiga 
kostnaden för att utföra de begärda 
tjänsterna. I så fall ska det åligga 
tillsynsmyndigheten att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

Or. en

Ändringsförslag 2617
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en registrerad begär tjänster som 
uppenbart är orimligt omfattande, till 
exempel på grund av repetitiv karaktär, får 
tillsynsmyndigheten ta ut en avgift eller 
avstå från att utföra de tjänster som den 
registrerade begär. I så fall ska det åligga
tillsynsmyndigheten att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

6. Om en registrerad begär tjänster som 
uppenbart är orimligt omfattande, till 
exempel på grund av repetitiv karaktär, får 
tillsynsmyndigheten ta ut en avgift eller 
avstå från att utföra de tjänster som den 
registrerade begär. I så fall ska 
tillsynsmyndigheten på anmodan visa att 
begäran är uppenbart orimlig.

Or. en


