
AM\929533SV.doc PE506.170v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2012/0011(COD)

6.3.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG (9)
2618 - 2950

Förslag till betänkande
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)

Förslag till förordning
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE506.170v02-00 2/188 AM\929533SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\929533SV.doc 3/188 PE506.170v02-00

SV

Ändringsförslag 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att

1. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att

Or. en

Ändringsförslag 2619
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att

1. Enligt artikel 51 ska den behöriga 
tillsynsmyndigheten ha befogenhet att

Or. en

Ändringsförslag 2620
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) meddela den registeransvarige eller 
registerföraren om det finns en påstådd 
överträdelse av bestämmelserna om 
behandling av personuppgifter, och om så 
krävs specifikt beordra den 
registeransvarige eller registerföraren att 
komma tillrätta med överträdelsen och 

a) meddela den registeransvarige eller 
registerföraren om det finns en påstådd 
överträdelse av bestämmelserna om 
behandling av personuppgifter, och om så 
krävs specifikt beordra den 
registeransvarige eller registerföraren att 
komma tillrätta med överträdelsen och 
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därigenom skydda den registrerade, därigenom skydda den registrerade, eller 
vid behov göra det till ett krav för den 
registeransvarige att meddela den 
registrerade att överträdelsen har ägt 
rum,

Or. en

Ändringsförslag 2621
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) se till att de förhandstillstånd eller
förhandssamråd som avses i artikel 34 
efterlevs,

d) se till att de förhandssamråd som avses i 
artikel 34 efterlevs,

Or. en

Motivering

Hämtat från ett yttrande från ITRE.

Ändringsförslag 2622
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) certifiera registeransvariga och 
registerförare enligt artikel 39,

Or. en
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Ändringsförslag 2623
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) certifiera registeransvariga och 
registerförare enligt artikel 39,

Or. en

Ändringsförslag 2624
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) informera den registeransvarige 
och/eller registerföraren om vilka 
rättsliga åtgärder som finns att tillgå mot 
dess beslut.

Or. en

Motivering

Hämtat från ett yttrande från ITRE.

Ändringsförslag 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Utföra inspektioner eller utarbeta 
inspektionsplaner med avseende på 
uppgiftsskydd.
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Or. es

Ändringsförslag 2626
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den registeransvarige 
eller registerföraren:

2. Varje tillsynsmyndighet ska ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den registeransvarige 
eller registerföraren utan föregående 
meddelande:

Or. en

Motivering

Genom undersökningsbefogenheter utan föregående meddelande stärks tillsynsmyndighetens 
roll.

Ändringsförslag 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den registeransvarige 
eller registerföraren:

2. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha de undersökningsbefogenheter som 
behövs för att kräva följande av den 
registeransvarige eller registerföraren:

Or. en

Ändringsförslag 2628
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den registeransvarige 
eller registerföraren:

2. Enligt artikel 51 ska den behöriga
tillsynsmyndigheten ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs för 
att kräva följande av den registeransvarige 
eller registerföraren:

Or. en

Ändringsförslag 2629
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillgång till personuppgifter och all 
annan information som myndigheten 
behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

a) Tillgång till de personuppgifter, alla 
handlingar och all annan information som 
myndigheten behöver för att kunna fullgöra 
sitt uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 2630
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillgång till den registeransvariges eller 
registerförarens lokaler, inklusive all 
utrustning och alla andra medel för 
behandling av personuppgifter, om det 
finns rimliga skäl att anta att där har 
förekommit överträdelser av denna 
förordning.

b) Tillgång till den registeransvariges eller 
registerförarens lokaler, inklusive all 
utrustning och alla andra medel för 
behandling av personuppgifter.

Or. en
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Motivering

Om detta inte tas bort skulle registeransvariga kunna undgå inspektioner på plats genom att 
ifrågasätta att det finns ”rimliga skäl”. I sådana fall kan inspektioner bara genomföras efter 
att ett domstolsbeslut har fattats, och fram till dess kan bevis förstöras.

Ändringsförslag 2631
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillgång till den registeransvariges eller 
registerförarens lokaler, inklusive all 
utrustning och alla andra medel för 
behandling av personuppgifter, om det 
finns rimliga skäl att anta att där har 
förekommit överträdelser av denna 
förordning.

b) Tillgång till den registeransvariges eller 
registerförarens lokaler, inklusive all 
utrustning och alla andra medel för 
behandling av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2632
Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artiklarna 74.4 och 75.2.

3. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artikel 75.2.

Or. hu

Ändringsförslag 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artiklarna 74.4 och 75.2.

3. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artiklarna 74.4 och 75.2.

Or. en

Ändringsförslag 2634
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och att väcka talan vid domstol, 
särskilt enligt artiklarna 74.4 och 75.2.

3. Enligt artikel 51 ska den behöriga 
tillsynsmyndigheten ha befogenhet att 
upplysa de rättsliga myndigheterna om 
överträdelser av denna förordning och att 
väcka talan vid domstol, särskilt enligt 
artiklarna 74.4 och 75.2.

Or. en

Ändringsförslag 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje tillsynsmyndighet ska också ha 
befogenhet att utfärda sanktioner vid 
administrativa överträdelser, särskilt enligt 
artikel 79.4, 79.5 och 79.6.

4. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
också ha befogenhet att utfärda sanktioner 
vid administrativa överträdelser, särskilt 
enligt artikel 79.4, 79.5 och 79.6.
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Or. en

Ändringsförslag 2636
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje tillsynsmyndighet ska också ha 
befogenhet att utfärda sanktioner vid 
administrativa överträdelser, särskilt enligt 
artikel 79.4, 79.5 och 79.6.

4. Enligt artikel 51 ska den behöriga 
tillsynsmyndigheten också ha befogenhet 
att utfärda sanktioner vid administrativa 
överträdelser, särskilt enligt artikel 79.4, 
79.5 och 79.6.

Or. en

Ändringsförslag 2637
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En tillsynsmyndighet ska betala ut en 
ersättning till en person som lämnar 
uppgifter om påstådd otillåten behandling 
och denna ersättning ska utgöra 
tjugo procent av det bötesbelopp som 
utdöms för överträdelsen enligt punkt 4, 
förutsatt att dessa uppgifter har bidragit 
till utredningen av överträdelsen. 
Utbetalningsförfaranden för ersättningen 
ska utformas så att uppgiftslämnarens 
personuppgifter skyddas. Även anonyma 
uppgiftslämnare ska kunna belönas.

Or. en
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Ändringsförslag 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje tillsynsmyndighet ska lägga fram en 
årlig verksamhetsrapport. Rapporten ska 
läggas fram inför det nationella 
parlamentet och göras tillgänglig för 
allmänheten samt för kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Varje tillsynsmyndighet ska lägga fram en 
årlig verksamhetsrapport. Rapporten ska 
läggas fram inför respektive parlament 
och/eller de ansvariga myndigheter som 
utsetts enligt den nationella lagstiftningen
och göras tillgänglig för allmänheten samt 
för kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Or. es

Ändringsförslag 2639
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje tillsynsmyndighet ska lägga fram en
årlig verksamhetsrapport. Rapporten ska 
läggas fram inför det nationella 
parlamentet och göras tillgänglig för 
allmänheten samt för kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Varje tillsynsmyndighet ska minst 
vartannat år lägga fram en rapport om sin 
verksamhet. Rapporten ska läggas fram 
inför det nationella parlamentet och göras 
tillgänglig för allmänheten samt för 
kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 2640
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Ledande myndighet

1. Om personuppgifter behandlas i en 
eller flera medlemsstater i samband med 
att en registeransvarig eller registerförare 
utses inom unionen, och denne 
registeransvarige eller registerförare 
bedriver verksamhet i fler än en 
medlemsstat, ska tillsynsmyndigheten i 
den stat där den registeransvarige eller 
registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe fungera som gemensam 
kontaktpunkt för den registeransvarige 
och registerföraren.
2. Den ledande myndigheten ska 
garantera att samordning sker med de 
myndigheter som berörs vid de olika 
skedena av tillsynen gentemot den 
registeransvarige eller registerföraren i 
enlighet med vad som avses i punkt 1. 
Därför ska den framför allt lämna all 
relevant information och samråda med 
övriga myndigheter innan den vidtar 
åtgärder som är avsedda att medföra 
rättsliga påföljder gentemot en 
registeransvarig eller registerförare i 
enlighet med vad som avses i punkt 1.
3. Om ingen registeransvarig har utsetts 
inom unionen och medborgare i olika 
medlemsstater påverkas av 
uppgiftsbehandlingen inom ramen för 
denna förordning, ska berörda 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter utse 
en tillsynsmyndighet som ska fungera som 
gemensam kontaktpunkt för 
registeransvarig eller registerförare.

Or. en
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Ändringsförslag 2641
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Ledande myndighet och enhetlighet
1. Följande förfarande ska tillämpas när 
den enskilde vid behandling av 
personuppgifter hävdar att hans eller 
hennes rättigheter enligt denna 
förordning har kränkts eller när den 
enhetliga tillämpningen av denna 
förordning enligt artikel 46 måste 
säkerställas:
a) När en berörd person deltar: Den 
ansvariga tillsynsmyndigheten för den 
berörda personen ska vara den ledande 
myndigheten.
b) När ingen berörd person deltar: Om 
personuppgifter behandlas inom ramen 
för verksamheten vid en registeransvarigs 
eller registerförares inrättning i unionen 
och denne registeransvarige eller 
registerförare är verksam i mer än en 
medlemsstat, eller om personuppgifter 
från personer som är bosatta i olika 
medlemsstater behandlas, ska 
tillsynsmyndigheten för den 
registeransvariges eller registerförarens 
huvudinrättning fungera som en 
gemensam kontaktpunkt för den 
registeransvarige eller registerföraren och 
vara den ledande myndigheten.
2. Den ledande myndigheten ska ansvara
för samordningen med de andra berörda 
tillsynsmyndigheterna i varje skede av 
tillsynsförfarandet. För detta ändamål ska 
den vidarebefordra all information av vikt 
och rådfråga de andra berörda 
tillsynsmyndigheterna innan den vidtar 
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åtgärder med rättsliga följder. Den 
ledande myndigheten ska ta största 
möjliga hänsyn till de berörda 
tillsynsmyndigheternas yttranden. Den 
ledande myndigheten måste även låta 
kommissionen delta i varje skede av 
tillsynsförfarandet.
Om de berörda tillsynsmyndigheterna 
under den ledande myndighetens 
överinsyn tillsammans med kommissionen 
har hittat en gemensam lösning inom fyra 
veckor ska denna lösning vara tillämplig 
även utan att Europeiska 
dataskyddsstyrelsen måste befatta sig med 
ärendet i fråga. Den berörda personen, 
den registeransvarige eller registerföraren 
ska ha de möjligheter till prövning som 
avses i denna förordning eller alla andra 
möjligheter som är allmänt tillämpliga.
Om de berörda tillsynsmyndigheterna 
under den ledande myndighetens 
överinsyn tillsammans med kommissionen 
inte har hittat en gemensam lösning inom 
fyra veckor ska ärendet överlåtas till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen. Den 
ledande myndigheten ska vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med denna förordning.
3. Om Europeiska dataskyddsstyrelsen 
tillsammans med kommissionen har hittat 
en gemensam lösning inom åtta veckor är 
denna lösning tillämplig. Den berörda 
personen, den registeransvarige eller 
registerföraren ska ha de möjligheter till 
prövning som avses i denna förordning 
eller alla andra möjligheter som är 
allmänt tillämpliga.
Om Europeiska dataskyddsstyrelsen 
tillsammans med kommissionen inte har 
hittat någon lösning inom åtta veckor ska 
kommissionen ha befogenhet och 
skyldighet att inom ytterligare fyra veckor 
i en delegerad akt föreslå en lösning med 
beaktande av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande. Om den 
inte gör det ska alla berörda parter, 
inklusive lagstiftaren, ha de möjligheter 
till prövning som avses i denna 
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förordning eller alla andra möjligheter 
som är allmänt tillämpliga. Detta gäller i 
synnerhet den berörda personen, den 
registeransvarige eller registerföraren.
4. Om parlamentet eller rådet i sak 
avvisar den delegerade akten i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs måste 
kommissionen inleda ett 
lagstiftningsförfarande enligt de 
förfaranden som föreskrivs. Alla berörda 
parter ska ha de möjligheter till prövning 
som avses i denna förordning eller alla 
andra möjligheter som är allmänt 
tillämpliga. Detta gäller i synnerhet den 
berörda personen, den registeransvarige 
eller registerföraren.

Or. de

Ändringsförslag 2642
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Ledande myndighet

1. Vid klagomål, utredningar eller andra 
tillsynsåtgärder som avser behandling av 
personuppgifter inom ramen för de 
åtgärder som vidtas av en registeransvarig 
eller registerförare som är etablerad i 
flera medlemsstater, eller om 
behandlingen påverkar bosatta i fler än 
en medlemsstat, ska den berörda 
tillsynsmyndigheten informera de andra 
berörda tillsynsmyndigheterna innan 
något förfarande påbörjas. Vilket som 
helst av dessa berörda tillsynsorgan kan 
begära ytterligare information, samarbete 
med den informerande myndigheten 
enligt de villkor som fastställs i artiklarna 
55 och 56, eller en samordnad åtgärd av 
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alla berörda tillsynsmyndigheter enligt 
vad som anges i punkt 3.
2. Den berörda tillsynsmyndigheten ska 
skicka ett utkast till åtgärd eller annan 
relevant information till de andra berörda 
myndigheterna, inbegripet en 
sammanfattning av sakförhållanden och 
en juridisk rapport, innan en åtgärd vidtas 
för att avsluta ett öppet förfarande 
beträffande klagomål, utredningar eller 
annan tillsynsverksamhet som innebär 
rättsliga följder för en registeransvarig, 
registerförare eller de registrerade 
personerna.
3. Om en berörd tillsynsmyndighet begär 
en samordnad åtgärd av samtliga berörda 
tillsynsmyndigheter ska 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 
den registeransvarige eller registerföraren 
har sin huvudinrättning fungera som 
ledande myndighet gentemot de berörda 
tillsynsmyndigheterna i samtliga faser av 
tillsynsförfarandena. 
I enlighet med detta ska 
tillsynsmyndigheten skicka ett 
åtgärdsförslag till de berörda 
tillsynsmyndigheterna.
4. Om någon av de berörda 
tillsynsmyndigheterna invänder mot 
åtgärdsförslaget inom tre veckor från det 
att förslaget lades fram ska ärendet 
behandlas av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, enligt villkoren i 
artikel 58.
5. Om ingen av tillsynsmyndigheterna 
invänder mot det föreslagna beslutet ska 
det antas av samtliga berörda 
tillsynsmyndigheter, och tillämpas på 
nationell nivå.
6. Om den ledande myndigheten inte 
agerar inom en månad från det att 
begäran inkommit från en eller flera 
berörda myndigheter har dessa 
myndigheter befogenhet att vidta 
provisoriska åtgärder, och ska hänskjuta 
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ärendet till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 58. 

Or. es

Motivering

En mekanism för beslutsfattande för tillsynsmyndigheterna föreslås i alla frågor som rör 
klagomål från medborgarna i deras medlemsstat. Beroende på fallets karaktär kan ett 
förfarande som samordnas av en ledande myndighet användas. Eventuella 
meningsskiljaktigheter ska lösas av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta för att möjliggöra 
en praktisk tillämpning av systemet när ett klagomål från en registrerad person inkommer.

Ändringsförslag 2643
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas.

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas.

Or. en

Motivering

Strykningen är en konsekvens av den ändrade artikel 34.



PE506.170v02-00 18/188 AM\929533SV.doc

SV

Ändringsförslag 2644
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas.

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas. Den ledande 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 51.2 
garanterar samordning med relevanta 
myndigheter och ska fungera som 
gemensam kontaktpunkt för den 
registeransvariga och registerföraren.

Or. en

Ändringsförslag 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
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bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas.

bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att få negativa
rättsliga följder för de registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 2646
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas.

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registeransvarig eller registerförare 
har verksamhet i flera medlemsstater eller
registrerade personer i flera medlemsstater 
kan komma att påverkas av att uppgifter 



PE506.170v02-00 20/188 AM\929533SV.doc

SV

behandlas. Den ledande myndigheten 
enligt definitionen i artikel 54a ska 
garantera samordningen med berörda 
tillsynsmyndigheter och ska fungera som 
gemensam kontaktpunkt för den 
registeransvarige eller registerföraren.

Or. en

Ändringsförslag 2647
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 
senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som står i strid med denna förordning.

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 
senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran.

Or. en

Ändringsförslag 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 
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senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som står i strid med denna förordning.

senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som har visat sig stå i strid med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte 
senare än en månad efter det att den tagit 
emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som står i strid med denna förordning.

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta 
lämpliga åtgärder för att besvara en 
begäran från en annan tillsynsmyndighet; 
detta bör ske så snart som möjligt och inte
senare än femton dagar efter det att den 
tagit emot begäran. Till sådana åtgärder hör 
bland annat att översända relevant 
information om utvecklingen av pågående 
undersökningar eller 
verkställighetsåtgärder som syftar till att 
avbryta eller förbjuda uppgiftsbehandling 
som står i strid med denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2650
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I fråga om artikel 55.4 ska
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tillåtligheten för den åtgärd som ska 
vidtas fastställas enligt begäran om 
bistånd i enlighet med den ansökande 
myndighetens lagstiftning. Lagenligheten 
för genomförandet av biståndet ska 
fastställas enligt den anmodade 
myndighetens lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 2651
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje tillsynsmyndighet ska överföra 
den information som begärts av andra 
tillsynsmyndigheter på elektronisk väg, i 
standardiserat format och med minsta 
möjliga dröjsmål.

6. Varje tillsynsmyndighet ska överföra 
den information som begärts av andra 
tillsynsmyndigheter på elektronisk väg, i 
standardiserat format och med minsta 
möjliga dröjsmål inom den period som 
fastställs i punkt 2. Både ansökan och 
överföringen på elektronisk väg ska göras
via informationssystemet för den inre 
marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 2652
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Åtgärder som vidtagits efter en begäran 
om ömsesidigt bistånd ska inte vara 
belagda med någon avgift.

7. Åtgärder som vidtagits efter en begäran 
om ömsesidigt bistånd ska inte vara 
belagda med någon avgift för den 
ansökande tillsynsmyndigheten.

Or. de
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Ändringsförslag 2653
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om en tillsynsmyndighet som tagit emot 
en begäran från en annan tillsynsmyndighet 
inte agerat inom en månad ska den 
myndighet som lämnat begäran ha 
befogenhet att vidta en provisorisk åtgärd 
på sin medlemsstats territorium i kraft av 
artikel 51.1, och ska lämna över ärendet till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen enligt 
förfarandet i artikel 57.

8. Om en tillsynsmyndighet som tagit emot 
en begäran från en annan tillsynsmyndighet 
inte agerat inom den period som anges i 
punkt 2 ska den myndighet som lämnat 
begäran ha befogenhet att vidta en 
provisorisk åtgärd på sin medlemsstats 
territorium i kraft av artikel 51.1, och ska 
lämna över ärendet till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen enligt förfarandet i 
artikel 57. Om det på grund av att begäran 
om bistånd inte har behandlats inte går 
att vidta en definitiv åtgärd kan den 
myndighet som lämnat begäran på sin 
medlemsstats territorium vidta en 
provisorisk åtgärd enligt artikel 53.

Or. en

Ändringsförslag 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om en tillsynsmyndighet som tagit emot 
en begäran från en annan tillsynsmyndighet 
inte agerat inom en månad ska den 
myndighet som lämnat begäran ha 
befogenhet att vidta en provisorisk åtgärd 
på sin medlemsstats territorium i kraft av 
artikel 51.1, och ska lämna över ärendet till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen enligt 
förfarandet i artikel 57.

8. Om en tillsynsmyndighet som tagit emot
en begäran från en annan tillsynsmyndighet 
inte agerat inom femton dagar ska den 
myndighet som lämnat begäran ha 
befogenhet att vidta en provisorisk åtgärd 
på sin medlemsstats territorium i kraft av 
artikel 51.1, och ska lämna över ärendet till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen enligt 
förfarandet i artikel 57.
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Or. es

Ändringsförslag 2655
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen får precisera format 
och förfaranden för sådant ömsesidigt 
bistånd som avses i denna artikel samt 
formerna för elektronisk överföring av 
information tillsynsmyndigheter emellan, 
samt mellan tillsynsmyndigheter och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, i 
synnerhet det standardiserade format som 
avses i punkt 6. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2656
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen får precisera format 
och förfaranden för sådant ömsesidigt 
bistånd som avses i denna artikel samt 
formerna för elektronisk överföring av 
information tillsynsmyndigheter emellan, 
samt mellan tillsynsmyndigheter och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, i 
synnerhet det standardiserade format som 
avses i punkt 6. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att precisera format och 
förfaranden för sådant ömsesidigt bistånd 
som avses i denna artikel samt formerna 
för elektronisk överföring av information 
tillsynsmyndigheter emellan, samt mellan 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, i synnerhet det 
standardiserade format som avses i 
punkt 6.
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artikel 87.2.

Or. en

Motivering

Övergripande ändringar som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för att 
säkerställa att Europaparlamentet deltar fullt ut i beslutsförfarandet.

Ändringsförslag 2657
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen får precisera format och 
förfaranden för sådant ömsesidigt bistånd 
som avses i denna artikel samt formerna 
för elektronisk överföring av information 
tillsynsmyndigheter emellan, samt mellan 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, i synnerhet det 
standardiserade format som avses i 
punkt 6. Genomförandeakterna ska antas 
enligt det granskningsförfarande som 
avses i artikel 87.2.

10. Europeiska dataskyddsstyrelsen får 
precisera format och förfaranden för sådant 
ömsesidigt bistånd som avses i denna 
artikel samt formerna för elektronisk 
överföring av information 
tillsynsmyndigheter emellan, samt mellan 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, i synnerhet det 
standardiserade format som avses i 
punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 2658
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas ska 
tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater ha rätt att delta i det 

2. Om registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas 
negativt av att uppgifter behandlas ska 
tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater ha rätt att delta i det 
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gemensamma undersökningsarbetet eller i 
andra gemensamma insatser enligt vad som 
är lämpligt i det enskilda fallet. Den 
behöriga tillsynsmyndigheten ska inbjuda 
tillsynsmyndigheterna i var och en av de 
berörda medlemsstaterna att delta i det 
gemensamma undersökningsarbetet eller 
de gemensamma insatserna och ska utan 
dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta.

gemensamma undersökningsarbetet eller i 
andra gemensamma insatser enligt vad som 
är lämpligt i det enskilda fallet. Den 
behöriga tillsynsmyndigheten ska utan 
dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta.

Or. en

Ändringsförslag 2659
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om registrerade personer i flera 
medlemsstater kan komma att påverkas av 
att uppgifter behandlas ska 
tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater ha rätt att delta i det 
gemensamma undersökningsarbetet eller i 
andra gemensamma insatser enligt vad som 
är lämpligt i det enskilda fallet. Den 
behöriga tillsynsmyndigheten ska inbjuda 
tillsynsmyndigheterna i var och en av de 
berörda medlemsstaterna att delta i det 
gemensamma underökningsarbetet eller de 
gemensamma insatserna och ska utan 
dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta.

2. Om den registeransvarige eller 
registerföraren har verksamhet i flera 
medlemsstater eller om registrerade 
personer i flera medlemsstater kan komma 
att påverkas av att uppgifter behandlas ska 
tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater ha rätt att delta i det 
gemensamma undersökningsarbetet eller i 
andra gemensamma insatser enligt vad som 
är lämpligt i det enskilda fallet. Den 
ledande myndigheten enligt definitionen i 
artikel 54a ska inbjuda 
tillsynsmyndigheterna i var och en av de 
berörda medlemsstaterna att delta i det 
gemensamma undersökningsarbetet eller 
de gemensamma insatserna och ska utan 
dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta. 
Den ledande myndigheten ska fungera 
som gemensam kontaktpunkt för den 
registeransvarige och för registerföraren.

Or. en
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Ändringsförslag 2660
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheterna ska själva reglera 
de praktiska aspekterna av enskilda 
åtgärder som genomförs gemensamt.

4. Tillsynsmyndigheterna ska i sina 
arbetsordningar själva reglera de praktiska 
aspekterna av enskilda åtgärder som 
genomförs gemensamt. Arbetsordningarna 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

Taget från ett yttrande från ITRE.

Ändringsförslag 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en tillsynsmyndighet inte inom 
en månad har uppfyllt sin skyldighet enligt 
punkt 2 ska övriga tillsynsmyndigheter ha 
befogenhet att vidta provisoriska åtgärder 
på sina respektive medlemsstaters 
territorium i kraft av artikel 51.1.

5. Om en tillsynsmyndighet inte inom 
femton dagar har uppfyllt sin skyldighet 
enligt punkt 2 ska övriga 
tillsynsmyndigheter ha befogenhet att vidta 
provisoriska åtgärder på sina respektive 
medlemsstaters territorium i kraft av 
artikel 51.1.

Or. es

Ändringsförslag 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en tillsynsmyndighet vidtar en 
åtgärd enligt punkt 2 ska den skicka ett 
utkast till den planerade åtgärden till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

1. Innan den behöriga tillsynsmyndigheten
vidtar en åtgärd enligt punkt 2 ska den 
skicka ett utkast till den planerade åtgärden 
till Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 2663
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en tillsynsmyndighet vidtar en 
åtgärd enligt punkt 2 ska den skicka ett 
utkast till den planerade åtgärden till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

1. Innan en tillsynsmyndighet vidtar en 
åtgärd enligt punkt 2 ska den skicka ett 
utkast till den planerade åtgärden till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 2664
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en tillsynsmyndighet vidtar en 
åtgärd enligt punkt 2 ska den skicka ett 
utkast till den planerade åtgärden till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

1. Innan den behöriga tillsynsmyndigheten
vidtar en åtgärd enligt punkt 2 ska den 
skicka ett utkast till den planerade åtgärden 
till Europeiska dataskyddsstyrelsen och till 
kommissionen.

Or. en



AM\929533SV.doc 29/188 PE506.170v02-00

SV

Ändringsförslag 2665
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gäller behandling av uppgifter i 
samband med tillhandahållande av varor 
eller tjänster till registrerade i flera 
medlemsstater eller till kartläggning av 
dessa registrerade personers beteende, 

a) gäller behandling av personuppgifter i 
samband med tillhandahållande av varor 
eller tjänster som specifikt riktas mot 
registrerade i flera medlemsstater enligt 
artikel 3.2 och där den registeransvarige 
inte har utsett någon företrädare inom 
unionen,

Or. en

Ändringsförslag 2666
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gäller behandling av uppgifter i 
samband med tillhandahållande av varor 
eller tjänster till registrerade i flera 
medlemsstater eller till kartläggning av 
dessa registrerade personers beteende, 

a) gäller behandling av personuppgifter i 
samband med tillhandahållande av varor 
eller tjänster till registrerade i flera 
medlemsstater där den registeransvarige 
eller registerföraren från ett land utanför 
unionen inte utser en företrädare inom 
unionen,

Or. en

Motivering

Taget från ett yttrande från ITRE med vissa ändringar.

Ändringsförslag 2667
Frank Engel
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Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) som syftar till att anta en förteckning 
över sådan behandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt artikel 34.5,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2668
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) syftar till att godkänna bindande 
företagsbestämmelser enligt artikel 43.

f) syftar till att godkänna bindande 
företagsbestämmelser enligt artikel 38b.

Or. en

Ändringsförslag 2669
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) som tillåter behandling för 
forskningsändamål i enlighet med 
artikel 81.3 och/eller artikel 83.3.

Or. en

Motivering

Taget från ett yttrande från ITRE.
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Ändringsförslag 2670
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där en 
tillsynsmyndighet inte har skickat ett utkast 
till en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller 
inte har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56.

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där den behöriga 
myndigheten inte har skickat ett utkast till 
en planerad åtgärd enligt punkt 2, inte har 
uppfyllt villkoren för ömsesidigt bistånd 
enligt artikel 55 eller för gemensamma 
insatser enligt artikel 56, eller där en 
behörig tillsynsmyndighet inte samtycker 
till den åtgärd som den ledande 
myndigheten har föreslagit.

Or. en

Ändringsförslag 2671
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för
enhetlighet, särskilt i fall där en 
tillsynsmyndighet inte har skickat ett utkast 
till en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller 
inte har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56.

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där den behöriga
myndigheten inte har skickat ett utkast till 
en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller inte 
har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56.

Or. en

Motivering

Taget från ett yttrande från ITRE.
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Ändringsförslag 2672
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där en 
tillsynsmyndighet inte har skickat ett utkast 
till en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller 
inte har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56.

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där en 
tillsynsmyndighet inte har skickat ett utkast 
till en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller 
inte har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56 eller 
då en berörd tillsynsmyndighet motsätter 
sig det utkast till åtgärd som en annan 
berörd myndighet eller den ledande 
myndigheten föreslår i enlighet med 
artikel 54a.

Or. es

Motivering

I enlighet med vad som föreslås i artikel 54a (ny).

Ändringsförslag 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning ska 
kommissionen ha befogenhet att begära att 
vilken fråga som helst ska tas upp inom 
mekanismen för enhetlighet.

4. För att garantera en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning ska 
kommissionen, för egen räkning eller på 
begäran av en berörd part, ha befogenhet 
att begära att vilken fråga som helst ska tas 
upp inom mekanismen för enhetlighet.
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Or. en

Motivering

Om det förekommer inkonsekvenser när det gäller införlivandet av förordningen som hotar en 
harmoniserad tillämpning och påverkar enskilda berörda parter, bör de berörda parterna ha 
rätt att ta upp detta inom mekanismen för enhetlighet.

Ändringsförslag 2674
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning ska 
kommissionen ha befogenhet att begära att 
vilken fråga som helst ska tas upp inom 
mekanismen för enhetlighet.

4. För att garantera en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning ska 
kommissionen, för egen räkning eller på 
begäran av en berörd part, ha befogenhet 
att begära att vilken fråga som helst ska tas 
upp inom mekanismen för enhetlighet.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE-yttrandet.

Ändringsförslag 2675
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska i ett standardiserat 
elektroniskt format omedelbart upplysa 
dess ledamöter samt kommissionen om all 
relevant information som meddelats 
styrelsen. Där så krävs ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande se till att 

6. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska i ett standardiserat 
elektroniskt format utan onödig 
fördröjning upplysa dess ledamöter samt 
kommissionen om all relevant information 
som meddelats styrelsen. Där så krävs ska 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande se till att relevant information 
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relevant information översätts. översätts.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE-yttrandet.

Ändringsförslag 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller
kommissionen inom en vecka efter att den 
relevanta informationen enligt punkt 5 har 
lagts fram. Yttrandet ska antas inom en 
månad med enkel majoritet av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter. 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta den berörda tillsynsmyndigheten 
enligt punkt 1 eller 3 beroende på det 
enskilda fallet, samt kommissionen och 
den behöriga tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 51 om yttrandet, och yttrandet ska 
också offentliggöras.

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av kommissionen inom en vecka efter att 
den relevanta informationen enligt punkt 5 
har lagts fram. Yttrandet ska antas inom en 
månad med enkel majoritet av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter. 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta den berörda tillsynsmyndigheten 
enligt punkt 1 eller 3 beroende på det 
enskilda fallet, samt kommissionen och 
den behöriga tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 51 om yttrandet, och yttrandet ska 
också offentliggöras.

Or. es

Ändringsförslag 2677
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen inom en vecka efter att den 
relevanta informationen enligt punkt 5 har 
lagts fram. Yttrandet ska antas inom en 
månad med enkel majoritet av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter. 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta den berörda tillsynsmyndigheten 
enligt punkt 1 eller 3 beroende på det 
enskilda fallet, samt kommissionen och 
den behöriga tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 51 om yttrandet, och yttrandet ska 
också offentliggöras.

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen inom två veckor efter att 
den relevanta informationen enligt punkt 5 
har lagts fram. Yttrandet ska antas inom 
sex veckor med enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ledamöter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta den berörda 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 eller 3 
beroende på det enskilda fallet, samt 
kommissionen och den behöriga 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 51 om 
yttrandet, och yttrandet ska också 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 2678
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen inom en vecka efter att den 
relevanta informationen enligt punkt 5 har 
lagts fram. Yttrandet ska antas inom 
en månad med enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ledamöter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta den berörda 

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 
styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen inom två veckor efter att 
den relevanta informationen enligt punkt 5 
har lagts fram. Yttrandet ska antas inom 
två månader med enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ledamöter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta den berörda 
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tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 eller 3 
beroende på det enskilda fallet, samt 
kommissionen och den behöriga 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 51 om 
yttrandet, och yttrandet ska också 
offentliggöras.

tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 eller 3 
beroende på det enskilda fallet, samt 
kommissionen och de behöriga 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 51 om 
yttrandet, och yttrandet ska också 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 
1 och den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt artikel 51 ska ta hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttrande 
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

8. Den behöriga tillsynsmyndighet som 
avses i punkt 1 och den tillsynsmyndighet 
som är behörig enligt artikel 51 ska ta 
hänsyn till Europeiska dataskyddsstyrelsen 
yttrande och ska – inom två veckor efter 
det att Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 2680
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 
1 och den tillsynsmyndighet som är 

8. Den tillsynsmyndighet som avses i 
punkt 1 och de tillsynsmyndigheter som är 
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behörig enligt artikel 51 ska ta hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttrande
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

behöriga enligt artikel 51.1 ska ta största 
möjliga hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttranden
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande och kommissionen om 
huruvida den avser att hålla fast vid eller 
ändra sitt utkast till åtgärd, och i 
förekommande fall bifoga en text till den 
ändrade åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 2681
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 
1 och den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt artikel 51 ska ta hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttrande 
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

8. Den behöriga tillsynsmyndighet som 
avses i punkt 1 och den tillsynsmyndighet 
som är behörig enligt artikel 51 ska ta 
hänsyn till Europeiska dataskyddsstyrelsen 
yttrande och ska – inom två veckor efter 
det att Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 2682
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 
1 och den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt artikel 51 ska ta hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen yttrande 
och ska – inom två veckor efter det att 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

8. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 
1 och de tillsynsmyndigheter som är 
behöriga enligt artikel 51.1 ska ta hänsyn 
till Europeiska dataskyddsstyrelsen 
yttrande och ska – inom två veckor efter 
det att Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande har underrättat dem om 
yttrandet – i ett standardiserat elektroniskt 
format meddela Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ordförande och 
kommissionen om huruvida den avser att 
hålla fast vid eller ändra sitt utkast till 
åtgärd, och i förekommande fall bifoga en 
text till den ändrade åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 2683
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om kommissionen på grund av de 
åtgärder som vidtagits har för avsikt att 
inleda ett överträdelseförfarande mot den 
ansvariga tillsynsmyndighetens 
medlemsstat ska den först ge Europeiska 
dataskyddsstyrelsen tillfälle att yttra sig 
och informera denna om förfarandets 
gång. Medlemsstaten ska i varje skede av 
överträdelseförfarandet ge den ansvariga 
tillsynsmyndigheten tillfälle att yttra sig.

Or. de
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Ändringsförslag 2684
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om den ledande myndigheten i 
enlighet med artikel 54a avser att inte 
följa yttrandet från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ska den 
inom en månad informera 
Europeiska dataskyddsstyrelsen skriftligt 
om detta och lägga fram en motivering.

Or. en

Ändringsförslag 2685
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Om Europeiska dataskyddsstyrelsen 
fortfarande motsätter sig den åtgärd från 
tillsynsmyndigheten som avses i punkt 9 
kan den informera kommissionen och 
uppmana kommissionen att översända en 
motiverad rekommendation till den 
ledande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 59
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59 utgår
Yttrande från kommissionen

1. Inom tio veckor efter det att en fråga 
tagits upp enligt artikel 58, eller inom sex 
veckor när det gäller frågor som omfattas 
av artikel 61, kan kommissionen anta ett 
yttrande i den fråga som tagits upp enligt 
någon av dessa artiklar i syfte att slå vakt 
om en korrekt och enhetlig tillämpning av 
denna förordning.
2. När kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa yttersta vikt vid 
kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om den avser att hålla 
fast vid sitt utkast till åtgärd eller ändra 
det.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta sitt 
utkast till åtgärd innan den tid som anges 
i punkt 1 har löpt ut.
4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter 
kommissionens yttrande ska den 
underrätta kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om detta inom den tid 
som anges i punkt 1, samt motivera sitt 
beslut. I detta fall får utkastet till åtgärd 
inte antas på ytterligare en månad.

Or. en

Ändringsförslag 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tio veckor efter det att en fråga 
tagits upp enligt artikel 58, eller inom 
sex veckor när det gäller frågor som 
omfattas av artikel 61, kan kommissionen 
anta ett yttrande i den fråga som tagits 
upp enligt någon av dessa artiklar i syfte 
att slå vakt om en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2688
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tio veckor efter det att en fråga 
tagits upp enligt artikel 58, eller inom sex 
veckor när det gäller frågor som omfattas 
av artikel 61, kan kommissionen anta ett 
yttrande i den fråga som tagits upp enligt 
någon av dessa artiklar i syfte att slå vakt 
om en korrekt och enhetlig tillämpning av 
denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa yttersta vikt vid 

utgår
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kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om den avser att hålla 
fast vid sitt utkast till åtgärd eller ändra 
det.

Or. es

Ändringsförslag 2690
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa yttersta vikt vid 
kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om den avser att hålla 
fast vid sitt utkast till åtgärd eller ändra 
det.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får inte anta sitt 
utkast till åtgärd innan den tid som anges 
i punkt 1 har löpt ut.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 2692
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får inte anta sitt 
utkast till åtgärd innan den tid som anges 
i punkt 1 har löpt ut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2693
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får inte anta sitt 
utkast till åtgärd innan den tid som anges 
i punkt 1 har löpt ut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter 
kommissionens yttrande ska den 
underrätta kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om detta inom den tid 
som anges i punkt 1, samt motivera sitt 
beslut. I detta fall får utkastet till åtgärd 
inte antas på ytterligare en månad.

utgår
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Or. es

Ändringsförslag 2695
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter 
kommissionens yttrande ska den 
underrätta kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen om detta inom den tid 
som anges i punkt 1, samt motivera sitt 
beslut. I detta fall får utkastet till åtgärd 
inte antas på ytterligare en månad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2696
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter kommissionens 
yttrande ska den underrätta kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen om 
detta inom den tid som anges i punkt 1, 
samt motivera sitt beslut. I detta fall får 
utkastet till åtgärd inte antas på 
ytterligare en månad.

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter kommissionens 
yttrande ska den underrätta kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen om 
detta inom den tid som anges i punkt 1, 
samt motivera sitt beslut.

Or. en

Motivering

Kravet att vänta med antagandet ytterligare en månad är varken berättigat eller nödvändigt.
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Ändringsförslag 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter kommissionens 
yttrande ska den underrätta kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen om 
detta inom den tid som anges i punkt 1, 
samt motivera sitt beslut. I detta fall får 
utkastet till åtgärd inte antas på 
ytterligare en månad.

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter kommissionens 
yttrande ska den underrätta kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen om 
detta inom den tid som anges i punkt 1, 
samt motivera sitt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 2698
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter kommissionens 
yttrande ska den underrätta kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen om 
detta inom den tid som anges i punkt 1, 
samt motivera sitt beslut. I detta fall får
utkastet till åtgärd inte antas på 
ytterligare en månad.

4. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter kommissionens 
yttrande ska den underrätta kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen om 
detta inom en månad samt motivera sitt 
beslut. Motiveringen ska vara tillgänglig 
för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 2699
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen har antagit ett 
yttrande enligt punkt 1 ska den berörda 
tillsynsmyndigheten fästa yttersta vikt vid 
kommissionens yttrande och meddela 
kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen om den 
avser att hålla fast vid sitt utkast till 
åtgärd eller ändra det.

Or. en

Ändringsförslag 2700
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Uppskjutet antagande av ett utkast till 

åtgärd
1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att
a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
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ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2701
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Uppskjutet antagande av ett utkast till 

åtgärd
1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att
a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
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denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Uppskjutet antagande av ett utkast till 

åtgärd
1. Om kommissionen hyser allvarliga
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att
a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
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avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2703
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Uppskjutet antagande av ett utkast till 

åtgärd
1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att
a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
avses i punkt 2.

Or. en
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Motivering

Det är inte lämpligt att kommissionen ska ha rätt att häva utkastet till åtgärd.

Ändringsförslag 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att

utgår

a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
avses i punkt 2.

Or. es



AM\929533SV.doc 51/188 PE506.170v02-00

SV

Ändringsförslag 2705
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig 
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse 
enligt artikel 59.4 och efter att ha tagit 
hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att

utgår

a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
ståndpunkter, eller
b) anta en åtgärd enligt artikel 62.1 a.
2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv 
månader.
3. Tillsynsmyndigheten får inte anta 
utkastet till åtgärd under den period som 
avses i punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 2706
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt och enhetlig
tillämpning av denna förordning får den, 
inom en månad efter en underrättelse enligt 
artikel 59.4 och efter att ha tagit hänsyn till 
Europeiska dataskyddsstyrelsens yttrande 
enligt artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att

1. Om kommissionen hyser allvarliga 
tvivel om huruvida ett utkast till åtgärd är 
förenligt med en korrekt tillämpning av 
denna förordning får den, inom en månad 
efter en underrättelse enligt artikel 59.4 och 
efter att ha tagit hänsyn till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens yttrande enligt 
artikel 58.7 eller artikel 61.2, anta ett 
motiverat beslut om att antagandet av 
utkastet till åtgärd bör skjutas upp, om 
detta bedöms vara nödvändigt för att

Or. de

Ändringsförslag 2707
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens avvikande 
ståndpunkter, eller

a) om möjligt jämka samman 
tillsynsmyndighetens och Europeiska 
dataskyddsstyrelsens starkt avvikande 
ståndpunkter, eller

Or. de
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Ändringsförslag 2708
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga tolv
månader.

2. Kommissionen ska ange hur länge 
antagandet av åtgärden ska skjutas upp; 
denna period får inte överstiga åtta
månader.

Or. de

Ändringsförslag 2709
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60a
Information till parlamentet och rådet

Kommissionen ska informera
regelbundet, minst en gång i halvåret, 
rådet och parlamentet om de frågor som 
tagits upp inom ramen för mekanismen 
för enhetlighet, och med en rapport från 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande som underlag, och peka på de 
slutsatser som dragits av kommissionen 
och Europeiska dataskyddsstyrelsen för 
att se till att denna förordning tillämpas 
och genomförs på ett enhetligt sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 2710
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen 
och kommissionen om dessa åtgärder, och 
ge en uttömmande motivering.

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
den berörde registeransvarige eller 
registerföraren och kommissionen om 
dessa åtgärder, och ge en uttömmande 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda en registrerads intressen inom dess 
territorium om möjligheten att förverkliga 
den registrerades rättigheter allvarligt kan 
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undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen 
och kommissionen om dessa åtgärder, och 
ge en uttömmande motivering.

undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar som tydliga överträdelser eller 
oberättigad passivitet hos den behöriga 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska utan dröjsmål underrätta den behöriga 
tillsynsmyndigheten, Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, kommissionen samt 
den registeransvarige eller registerföraren 
om dessa åtgärder, och ge en uttömmande 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen 
och kommissionen om dessa åtgärder, och 
ge en uttömmande motivering.

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen,
den berörde registeransvarige eller 
registerföraren och kommissionen om 
dessa åtgärder, och ge en uttömmande 
motivering.

Or. en
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Ändringsförslag 2713
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen 
och kommissionen om dessa åtgärder, och 
ge en uttömmande motivering.

1. Under exceptionella omständigheter får 
en tillsynsmyndighet med avsteg från 
förfarandet i artikel 58 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder med förutbestämd 
varaktighet om den anser att det finns ett 
brådskande behov av att agera för att 
skydda registrerades intressen, särskilt om 
möjligheten att förverkliga den 
registrerades rättigheter allvarligt kan 
undergrävas av att situationen förändras, 
om så krävs för att förebygga allvarliga 
nackdelar eller av andra orsaker. 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
kommissionen och den berörde 
registeransvarige eller registerföraren om 
dessa åtgärder, och ge en uttömmande 
motivering.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE-yttrandet.

Ändringsförslag 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en 
åtgärd enligt punkt 1 och anser att en 
definitiv åtgärd snabbt måste antas kan 
den begära ett brådskande yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen; den ska 

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en 
åtgärd enligt punkt 1 ska den begära ett 
brådskande yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen; den ska då motivera 
begäran och varför den bedömer att den 
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då motivera varför den begär ett sådant 
yttrande och varför den bedömer att den 
definitiva åtgärden måste antas snabbt.

definitiva åtgärden måste antas snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 2715
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en 
åtgärd enligt punkt 1 och anser att en 
definitiv åtgärd snabbt måste antas kan 
den begära ett brådskande yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen; den ska 
då motivera varför den begär ett sådant 
yttrande och varför den bedömer att den 
definitiva åtgärden måste antas snabbt.

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en 
åtgärd enligt punkt 1 ska den begära ett 
brådskande yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen; den ska då motivera 
begäran och varför den bedömer att den 
definitiva åtgärden måste antas snabbt.

Or. en

Motivering

Hämtat från ITRE-yttrandet.

Ändringsförslag 2716
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a
Ingripande från kommissionen

1. Inom tio veckor efter det att en fråga 
tagits upp enligt artikel 58, eller inom sex 
veckor när det gäller frågor som omfattas 
av artikel 61, kan kommissionen anta en 
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motiverad rekommendation i den fråga 
som tagits upp enligt någon av dessa 
artiklar i syfte att slå vakt om en korrekt 
och enhetlig tillämpning av denna 
förordning.
2. Om kommissionen har antagit en 
motiverad rekommendation enligt punkt 1 
ska den berörda tillsynsmyndigheten fästa 
yttersta vikt vid kommissionens 
rekommendation och meddela 
kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen om den 
avser att hålla fast vid sitt utkast till 
åtgärd eller ändra det.
3. Om den berörda tillsynsmyndigheten 
inte avser att rätta sig efter 
kommissionens yttrande ska den 
underrätta kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen om detta 
inom en månad samt motivera sitt beslut. 
Motiveringen ska vara tillgänglig för 
allmänheten.
Tillsynsmyndigheten får återkalla utkastet 
till åtgärd när som helst under 
förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 2717
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 62 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakter Delegerade akter

Or. en

Motivering

Genomgående ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter 
för att garantera Europaparlamentets fulla medverkan i beslutsprocessen.
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Ändringsförslag 2718
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter i syfte att

1. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att

Or. en

Motivering

Genomgående ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter 
för att garantera Europaparlamentets fulla medverkan i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 2719
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter i syfte att

1. Kommissionen får efter att ha begärt ett 
yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen anta 
genomförandeakter i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 2720
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta beslut med avseende på den 
korrekta tillämpningen av denna 
förordning i linje med dess mål och krav; 
detta kan gälla frågor som tas upp av 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 58 
eller 61, frågor som varit föremål för ett 
motiverat beslut enligt artikel 60.1 eller 
frågor där en tillsynsmyndighet inte har 
lagt fram något utkast till åtgärd och där 
samma myndighet har meddelat att den 
inte har för avsikt att följa det yttrande 
som kommissionen antagit enligt 
artikel 59,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2721
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta beslut med avseende på den 
korrekta tillämpningen av denna 
förordning i linje med dess mål och krav; 
detta kan gälla frågor som tas upp av 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 58 
eller 61, frågor som varit föremål för ett 
motiverat beslut enligt artikel 60.1 eller 
frågor där en tillsynsmyndighet inte har 
lagt fram något utkast till åtgärd och där 
samma myndighet har meddelat att den 
inte har för avsikt att följa det yttrande 
som kommissionen antagit enligt 
artikel 59,

utgår

Or. en

Motivering

Från ITRE-yttrandet.
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Ändringsförslag 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta beslut med avseende på den 
korrekta tillämpningen av denna 
förordning i linje med dess mål och krav; 
detta kan gälla frågor som tas upp av 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 58 
eller 61, frågor som varit föremål för ett 
motiverat beslut enligt artikel 60.1 eller 
frågor där en tillsynsmyndighet inte har 
lagt fram något utkast till åtgärd och där
samma myndighet har meddelat att den 
inte har för avsikt att följa det yttrande 
som kommissionen antagit enligt 
artikel 59,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2723
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inom den period som anges i artikel 
59.1 besluta om den anser att ett utkast till 
standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser enligt artikel 
58.2 d har allmän giltighet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inom den period som anges i 
artikel 59.1 besluta om den anser att ett 
utkast till standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser enligt 
artikel 58.2 d har allmän giltighet,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2725
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) precisera format och förfaranden för 
tillämpningen av den mekanism för 
enhetlighet som regleras i detta avsnitt,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2726
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Genomgående ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter 
för att garantera Europaparlamentets fulla medverkan i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 2727
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i fall enligt punkt 1 a finns 
vederbörligen motiverade och tvingande 
skäl till skyndsamhet i de registrerades 
intresse ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan enligt förfarandet i artikel 87.3. 
Dessa akter ska vara giltiga i högst 12 
månader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i fall enligt punkt 1 a finns 
vederbörligen motiverade och tvingande 
skäl till skyndsamhet i de registrerades 
intresse ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan enligt förfarandet i artikel 87.3. 
Dessa akter ska vara giltiga i högst 
12 månader.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 2729
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det i fall enligt punkt 1 a finns 
vederbörligen motiverade och tvingande 
skäl till skyndsamhet i de registrerades 
intresse ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan enligt förfarandet i artikel 87.3. 
Dessa akter ska vara giltiga i högst 12 
månader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2730
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en verkställbar åtgärd som vidtagits 
av en tillsynsmyndighet i en medlemsstat 
verkställas i samtliga medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2731
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2



AM\929533SV.doc 65/188 PE506.170v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en tillsynsmyndighet bryter mot 
artikel 58.1–5 genom att inte lägga fram 
ett utkast till åtgärd inom ramen för 
mekanismen för enhetlighet ska denna 
åtgärd inte anses vara rättsligt giltig och 
verkställbar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2732
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 63a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a
Överklagandeförfarande

Utan att det påverkar behörigheten hos 
medlemsstaternas och unionens 
rättssystem kan Europeiska 
dataskyddsstyrelsen utfärda bindande 
yttranden om
a) den registrerade eller den 
registeransvarige överklagar på grund av 
att tillämpningen av förordningen inte är 
enhetlig mellan medlemsstaterna, och
b) mekanismen för enhetlighet som 
beskrivs i artiklarna 58–63 inte har 
lyckats säkra att en enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ledamöter har enats om en åtgärd. Innan 
ett sådant yttrande utfärdas ska 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ta hänsyn 
till all relevant information som den 
behöriga dataskyddsmyndigheten kan 
tillhandahålla, inbegripet de berörda 
parternas synpunkter.

Or. en



PE506.170v02-00 66/188 AM\929533SV.doc

SV

Motivering

Det behövs en överklagandeprocedur om tillämpningen av förordningen inte är enhetlig 
mellan medlemsstaterna och om mekanismen för enhetlighet inte fungerar.

Ändringsförslag 2733
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att detta påverkar kommissionens 
rätt att lämna en begäran enligt artikel 
66.1 b och 66.2 ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen när den utövar sina 
arbetsuppgifter varken begära eller ta 
emot instruktioner av någon.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av kommissionen,

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
andra berörda parter,

Or. en

Ändringsförslag 2735
Frank Engel
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Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av kommissionen,

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av 
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen,

Or. en

Ändringsförslag 2736
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av kommissionen,

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av 
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen,

Or. en

Ändringsförslag 2737
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska se 
till att denna förordning tillämpas enhetligt. 
För detta ändamål ska Europeiska 
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dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ eller på begäran av kommissionen,

dataskyddsstyrelsen i synnerhet, på eget 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
andra berörda parter,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2738
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ge kommissionen råd i alla frågor som 
gäller skydd av personuppgifter inom 
unionen, och den ska också yttra sig om 
eventuella förslag till ändring av denna 
förordning,

a) ge EU:s institutioner råd i alla frågor 
som gäller skydd av personuppgifter inom 
unionen, och den ska också yttra sig om 
eventuella förslag till ändring av denna 
förordning,

Or. en

Ändringsförslag 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter eller av kommissionen 
undersöka frågor som omfattas av denna 
förordning och sprida riktlinjer, 
rekommendationer och exempel på god 
praxis till tillsynsmyndigheterna i syfte att 
främja en enhetlig tillämpning av denna 
förordning,

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter, av kommissionen eller 
av andra berörda parter undersöka frågor 
som omfattas av denna förordning och 
sprida riktlinjer, rekommendationer och 
exempel på god praxis till 
tillsynsmyndigheterna i syfte att främja en 
enhetlig tillämpning av denna förordning,

Or. en
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Ändringsförslag 2740
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter eller av kommissionen 
undersöka frågor som omfattas av denna 
förordning och sprida riktlinjer, 
rekommendationer och exempel på god 
praxis till tillsynsmyndigheterna i syfte att 
främja en enhetlig tillämpning av denna 
förordning,

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter eller av 
Europaparlamentet, rådet eller av
kommissionen undersöka frågor som 
omfattas av denna förordning och sprida 
riktlinjer, rekommendationer och exempel 
på god praxis till tillsynsmyndigheterna i 
syfte att främja en enhetlig tillämpning av 
denna förordning, däribland även 
användningen av 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 2741
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter eller av kommissionen 
undersöka frågor som omfattas av denna 
förordning och sprida riktlinjer, 
rekommendationer och exempel på god 
praxis till tillsynsmyndigheterna i syfte att 
främja en enhetlig tillämpning av denna 
förordning,

b) på eget initiativ eller på begäran av en 
av sina ledamöter, av kommissionen eller 
av andra berörda parter undersöka frågor 
som omfattas av denna förordning och 
sprida riktlinjer, rekommendationer och 
exempel på god praxis till 
tillsynsmyndigheterna i syfte att främja en 
enhetlig tillämpning av denna förordning,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 2742
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) yttra sig över utkast till åtgärder som 
läggs fram av tillsynsmyndigheterna inom 
den mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57,

d) yttra sig över utkast till åtgärder som 
läggs fram av tillsynsmyndigheterna inom 
den mekanism för enhetlighet som avses i
artiklarna 57 och 63a,

Or. en

Ändringsförslag 2743
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avge yttranden om vilken myndighet 
som bör vara ansvarig myndighet i 
enlighet med artikel 54a.3,

Or. en

Ändringsförslag 2744
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avge yttranden till kommissionen vid 
utarbetandet av delegerade akter och 
genomförandeakter med stöd av denna 
förordning,
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Or. en

Ändringsförslag 2745
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) granska uppförandekodexar och 
ändringar eller tillägg till befintliga 
uppförandekodexar som lagts fram i 
enlighet med artikel 38.3,

Or. en

Ändringsförslag 2746
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) bistå med stöd eller handlägga tvister 
på tillsynsmyndighetens vägnar, på 
begäran av den tillsynsmyndigheten, när 
myndigheten inte har tillräckliga resurser 
för att aktivt inleda ett förfarande inför 
domstol,

Or. en

Motivering

Detta är särskilt viktigt när det gäller mål mot företag som kan leda till höga böter, och där 
tillsynsmyndigheten kanske inte har lika stora resurser att tillgå som det berörda företaget.

Ändringsförslag 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) lägga fram förslag om grunden till en 
certifieringspolitik för EU, följa upp och 
utvärdera denna politik samt informera 
kommissionen om resultaten.

Or. es

Ändringsförslag 2748
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) inrätta gemensamma förfaranden för 
att ta emot och utreda information 
gällande anmälningar om olaglig 
behandling av personuppgifter, för att 
skydda de anmälande myndigheterna mot 
repressalier, och för att skydda 
sekretessen hos källorna till nämnda 
information i de fall då den som har 
anmält kan drabbas av rättsliga påföljder 
i tredjeländer där det är förbjudet att 
avslöja otillåten användning av 
personuppgifter. 

Or. es

Motivering

Inrättande av gemensamma förfaranden föreslås för att behandla anmälningar från 
myndigheter och för att införa åtgärder som skyddar dem mot eventuella repressalier och 
skyddar deras identitet om det är nödvändigt.

Ändringsförslag 2749
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) avge yttranden om de 
uppförandekodexar som utarbetas på 
unionsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 2750
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
arbeta på ett öppet sätt och ska vid behov 
rådfråga intressenter när den utarbetar 
specifikationer, yttranden, riktlinjer och 
andra dokument på grundval av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2751
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) tillsammans med 
tillsynsmyndigheterna bestämma en fast 
avgift för beviljande av den 
standardiserade 
uppgiftsskyddsmärkningen, ”Europeiska 
uppgiftsskyddsmärket”,

Or. en
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Ändringsförslag 2752
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) fastställa gemensamma förfaranden 
för mottagande och granskning av 
information om påstådd olaglig 
behandling, skydda källorna mot 
repressalier, garantera sekretess och 
skydda sina informationskällor, med 
tanke på att källorna riskerar förföljelse 
till följd av tredjeländers lagstiftningar 
som kan förbjuda avslöjanden om olaglig 
behandling,

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen blir skyldig att skydda uppgiftslämnare genom att underrätta 
tillsynsmyndigheterna om hemliga olagliga behandlingsverksamheter, särskilt när det gäller 
de tredjeländers lagstiftningar som tillåter offentliggörande av uppgifter som skulle vara 
olagligt i EU. Mycket allvarliga fall involverar sannolikt många tillsynsmyndigheter, vilket 
kräver ett samordnat och konsekvent agerande från dataskyddsstyrelsens sida.

Ändringsförslag 2753
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen begär rådgivning 
från Europeiska dataskyddsstyrelsen får 
den med hänsyn till hur brådskande frågan 
är fastställa en tidsfrist för denna 
rådgivning.

2. När Europaparlamentet, rådet eller
kommissionen begär rådgivning från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen får den 
med hänsyn till hur brådskande frågan är 
fastställa en tidsfrist för denna rådgivning.

Or. en
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Ändringsförslag 2754
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I lämpliga fall ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i utförandet av sina 
uppgifter enligt artikel 66 samråda med 
berörda parter och ge dem möjlighet att 
inkomma med synpunkter inom en rimlig 
tidsperiod. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 72, 
offentliggöra resultatet från 
samrådsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 2755
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I lämpliga fall ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i utförandet av sina 
uppgifter enligt artikel 66 samråda med 
berörda parter och ge dem möjlighet att 
inkomma med synpunkter inom en rimlig 
tidsperiod. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 72, 
offentliggöra resultatet från 
samrådsförfarandet.

Or. en
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Ändringsförslag 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I lämpliga fall ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i utförandet av sina 
uppgifter enligt artikel 66 samråda med 
berörda parter och ge dem möjlighet att 
inkomma med synpunkter inom en rimlig 
tidsperiod. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 72, 
offentliggöra resultatet från 
samrådsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 2757
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I lämpliga fall ska Europeiska 
dataskyddsstyrelsen i utförandet av sina 
uppgifter enligt artikel 66 samråda med 
berörda parter och ge dem möjlighet att 
inkomma med synpunkter inom en rimlig 
tidsperiod. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 72, 
offentliggöra resultatet från 
samrådsförfarandet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
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Ändringsförslag 2758
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska fatta 
beslut med enkel majoritet av dess 
ledamöter.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska fatta 
beslut med enkel majoritet av dess 
ledamöter, om inte annat anges i dess 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 2759
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I omröstningarna inom Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska varje representant 
i tillsynsmyndigheten i en medlemsstat ha 
lika många röster som dess medlemsstat 
har i Europeiska unionens råd.

Or. es

Ändringsförslag 2760
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
välja en ordförande och två vice 
ordförande bland sina ledamöter. Om inte 

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
välja en ordförande och två vice 
ordförande bland sina ledamöter.
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Europeiska datatillsynsmannen valts till 
ordförande ska han eller hon tilldelas en 
av posterna som vice ordförande.

Or. hu

Ändringsförslag 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
välja en ordförande och två vice 
ordförande bland sina ledamöter. Om inte 
Europeiska datatillsynsmannen valts till 
ordförande ska han eller hon tilldelas en 
av posterna som vice ordförande.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
välja en ordförande och två vice 
ordförande bland sina ledamöter.

Or. es

Ändringsförslag 2762
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
välja en ordförande och två vice 
ordförande bland sina ledamöter. Om inte 
Europeiska datatillsynsmannen valts till 
ordförande ska han eller hon tilldelas en 
av posterna som vice ordförande.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
välja en ordförande och två vice 
ordförande bland sina ledamöter.

Or. es
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Ändringsförslag 2763
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ordförandens och de vice ordförandenas 
mandatperioder ska vara fem år och kunna 
förnyas.

2. Ordförandens och de vice ordförandenas 
mandatperioder ska vara fem år och kunna 
förnyas. De kan upphävas genom ett 
beslut av Europaparlamentet som fattats 
med två tredjedels majoritet bland de 
avgivna rösterna och med en majoritet av 
parlamentets ledamöter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag från yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Ändringsförslag 2764
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
Experter eller expertgrupper

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
inrätta ett organ med berörda parter som 
ska bestå av experter från grupper med 
berörda parter. Ordföranden kan föreslå 
sådana parter. I sina förslag ska 
ordföranden ta hänsyn till 
sammanslutningar för registrerade 
personer, konsumentgrupper och experter 
från den privata sektorn och den 
akademiska världen.
2. Styrelsen ska besluta om 
expertgruppens sammansättning och hur 
ofta den ska samlas. Dessa beslut ska 
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grundas på bestämmelser i styrelsens 
interna regler. Reglerna ska 
offentliggöras.
3. Styrelsens ordförande ska även vara 
ordförande för expertgruppen.
4. Styrelseledamöter får inte vara 
medlemmar i expertgruppen. 
Medlemmarna av expertgruppen ska 
bytas ut en gång under den lagstiftande 
församlingen och minst vart tredje år. En 
företrädare för Europaparlamentet och 
kommissionens personal ska bjudas in till 
expertgruppens möten och bidra till dess 
arbete.
5. Styrelsen ska i sin verksamhet rådgöra 
med experterna.

Or. de

Ändringsförslag 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
förfoga över ett sekretariat. Det är 
Europeiska datatillsynsmannen som ska 
stå för detta sekretariat.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
förfoga över ett sekretariat. Det är 
kommissionen som ska förse sekretariatet 
med nödvändiga resurser.

Or. es

Ändringsförslag 2766
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
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förfoga över ett sekretariat. Det är 
Europeiska datatillsynsmannen som ska 
stå för detta sekretariat.

förfoga över ett sekretariat. Rådets 
generalsekretariat ska stå för detta
sekretariat och förse det med 
personalresurser och materiella resurser 
för att garantera att sekretariatet på ett 
effektivt och självständigt sätt kan utföra 
sina uppgifter under ledning av 
ordföranden.

Or. es

Ändringsförslag 2767
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kommunikationen mellan Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter, dess
ordförande och kommissionen, samt 
kommunikationen med andra institutioner 
och med allmänheten,

b) kommunikationen mellan Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter, experter 
eller en expertgrupp som styrelsen ska 
rådgöra med, ordföranden och 
kommissionen, samt kommunikationen 
med andra institutioner och med 
allmänheten,

Or. de

Ändringsförslag 2768
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förberedelser och uppföljning av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens möten,

e) förberedelser och uppföljning av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens möten 
och för berörda experter eller 
expertgrupper,

Or. de
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Ändringsförslag 2769
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) förberedelse, sammanställning och 
offentliggörande av yttranden och andra 
texter som antas av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

f) förberedelse, sammanställning och 
offentliggörande av yttranden och andra 
texter som antas av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, samt av dokument 
från berörda experter eller expertgrupper.

Or. de

Ändringsförslag 2770
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska inom två år från 
ikraftträdandet av denna förordning 
lägga fram ett förslag till förordning om 
inrättande av en oberoende byrå som ska 
ha ansvar för sekretariatet och förfoga 
över personalresurser och materiella 
resurser för att garantera att sekretariatet 
på ett effektivt och självständigt sätt kan 
utföra sina uppgifter under ledning av 
ordföranden.

Or. es

Ändringsförslag 2771
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Artikel 71a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71a
Rättstjänsten

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
förfoga över en rättstjänst. Det är 
Europeiska datatillsynsmannen som ska 
stå för denna rättstjänst.
2. Rättstjänsten ska bistå 
tillsynsmyndigheterna och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen med rättshjälp under 
ordförandens ledning.
3. Rättstjänsten ska särskilt ansvara för 
att
a) bistå tillsynsmyndigheterna med stöd 
för att handlägga tvister på begäran av en 
tillsynsmyndighet,
b) handlägga tvister på 
tillsynsmyndighetens vägnar, på begäran 
av den tillsynsmyndigheten, när 
myndigheten inte har tillräckliga resurser 
för att aktivt inleda ett förfarande inför 
domstol, eller på begäran av Europeiska 
dataskyddsstyrelsen eller kommissionen 
med tillsynsmyndighetens samtycke,
c) utbyta juridiska kunskaper och 
erfarenheter mellan 
tillsynsmyndigheterna,
d) klargöra jurisdiktionstvister med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 2772
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
överläggningar ska vara konfidentiella.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
överläggningar ska vara konfidentiella om 
så är nödvändigt, samtidigt som högsta 
möjliga standarder för insyn och 
öppenhet upprätthålls. 

Or. en

Ändringsförslag 2773
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokument som skickas till Europeiska 
dataskyddsstyrelsens ledamöter, till 
experter eller till företrädare för tredje 
part ska vara konfidentiella såvida inte 
tillgång till dokumenten i fråga 
garanteras enligt förordning 
(EG) 1049/2001 eller om Europeiska 
dataskyddsstyrelsen av andra skäl 
beslutar att offentliggöra dem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar andra möjligheter 
att lämna klagomål till berörda 
myndigheter eller domstolar ska varje 
registrerad som anser att uppgifter rörande 

1. Utan att det påverkar andra möjligheter 
att lämna klagomål till berörda 
myndigheter eller domstolar ska varje 
registrerad som anser att uppgifter rörande 



AM\929533SV.doc 85/188 PE506.170v02-00

SV

henne eller honom inte är förenliga med 
denna förordning ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en
medlemsstat.

henne eller honom inte är förenliga med 
denna förordning eller att rättigheterna i 
förordningen inte respekteras ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i den medlemsstat där 
den registrerade har sin hemvist.

Or. es

Ändringsförslag 2775
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar andra möjligheter 
att lämna klagomål till berörda 
myndigheter eller domstolar ska varje 
registrerad som anser att uppgifter rörande 
henne eller honom inte är förenliga med 
denna förordning ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en
medlemsstat.

1. Utan att det påverkar andra möjligheter 
att lämna klagomål till berörda 
myndigheter eller domstolar ska varje 
registrerad som anser att uppgifter rörande 
henne eller honom inte är förenliga med 
denna förordning ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i den
medlemsstat där den registrerade har sin 
hemvist.

Or. es

Motivering

En mekanism för beslutsfattande för tillsynsmyndigheterna föreslås i alla frågor som rör 
klagomål från medborgarna i deras medlemsstat. Beroende på fallets karaktär kan ett 
förfarande som samordnas av en ledande myndighet användas. Eventuella 
meningsskiljaktigheter ska lösas av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta för att möjliggöra 
en praktisk tillämpning av systemet när ett klagomål från en registrerad person inkommer.

Ändringsförslag 2776
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar andra möjligheter 
att lämna klagomål till berörda 
myndigheter eller domstolar ska varje 
registrerad som anser att uppgifter rörande 
henne eller honom inte är förenliga med 
denna förordning ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en
medlemsstat.

1. Utan att det påverkar andra möjligheter 
att lämna klagomål till berörda 
myndigheter eller domstolar ska varje 
registrerad när uppgifter rörande henne 
eller honom inte är förenliga med denna 
förordning ha rätt att lämna in ett klagomål 
till en tillsynsmyndighet i sin egen 
medlemsstat eller tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den 
registeransvarige är etablerad. 

Or. en

Ändringsförslag 2777
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller 
sammanslutning som har till uppgift att 
skydda registrerades rättigheter och 
intressen när det gäller skyddet av deras 
personuppgifter och som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, ska ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat för en eller flera 
registrerades räkning, om den anser att de 
rättigheter som tillkommer en registrerad 
enligt denna förordning har åsidosatts 
som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2778
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller 
sammanslutning som har till uppgift att 
skydda registrerades rättigheter och 
intressen när det gäller skyddet av deras 
personuppgifter och som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, ska ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat för en eller flera 
registrerades räkning, om den anser att de 
rättigheter som tillkommer en registrerad 
enligt denna förordning har åsidosatts 
som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller 
sammanslutning som har till uppgift att 
skydda registrerades rättigheter och 
intressen när det gäller skyddet av deras 
personuppgifter och som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, ska ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat för en eller flera 
registrerades räkning, om den anser att de 
rättigheter som tillkommer en registrerad 
enligt denna förordning har åsidosatts 
som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

utgår
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Or. en

Motivering

Rätten till integritet och uppgiftsskydd är en grundläggande personlig rättighet som inte får 
vara föremål för grupptalan och de problematiska rättsliga och ekonomiska aspekterna i 
samband med detta.

Ändringsförslag 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, får lämna in 
ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den 
medlemsstaten avseende eventuella 
överträdelser av denna förordning. 
Organisationen eller sammanslutningen 
har också rätt att för en eller flera 
registrerades räkning utöva de rättigheter 
som en registrerad person omfattas av 
enligt denna förordning, på villkor att de 
har fullmakt att göra detta och att den 
registrerade personen är bosatt i den 
aktuella medlemsstaten. 

Or. es

Ändringsförslag 2781
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, med den 
registrerades samtycke, om de rättigheter 
som tillkommer en registrerad enligt denna 
förordning har åsidosatts som en följd av 
behandling av vederbörandes 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, och särskilt 
arbetstagarföreträdare, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

Or. de
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Ändringsförslag 2783
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att, 
för en eller flera registrerades räkning, 
lämna in ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 
de registrerade har sin hemvist, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

Or. es

Motivering

En mekanism för beslutsfattande för tillsynsmyndigheterna föreslås i alla frågor som rör 
klagomål från medborgarna i deras medlemsstat. Beroende på fallets karaktär kan ett 
förfarande som samordnas av en ledande myndighet användas. Eventuella 
meningsskiljaktigheter ska lösas av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta för att möjliggöra 
en praktisk tillämpning av systemet när ett klagomål från en registrerad person inkommer.

Ändringsförslag 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter och som 
har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet 
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med lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

med lagen i en medlemsstat, inklusive 
arbetstagarrepresentanter, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt denna förordning har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda 
registrerades rättigheter och intressen när 
det gäller skyddet av deras 
personuppgifter och som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, ska ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat för en eller flera registrerades 
räkning, om den anser att de rättigheter 
som tillkommer en registrerad enligt denna 
förordning har åsidosatts som en följd av 
behandling av vederbörandes 
personuppgifter.

2. Varje organisation eller sammanslutning 
som har till uppgift att skydda fysiska 
personers rättigheter och intressen eller 
personer som agerar i det allmänna 
intresset och som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, ska ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat för en eller flera registrerades 
räkning, om den anser att de rättigheter 
som tillkommer en registrerad enligt denna 
förordning har åsidosatts som en följd av 
behandling av vederbörandes 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2786
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan 
organisation eller sammanslutning som 
avses i punkt 2 ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat om den anser att ett 
personuppgiftsbrott har begåtts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan 
organisation eller sammanslutning som 
avses i punkt 2 ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat om den anser att ett 
personuppgiftsbrott har begåtts.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2788
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan 
organisation eller sammanslutning som 
avses i punkt 2 ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 

utgår
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medlemsstat om den anser att ett 
personuppgiftsbrott har begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, 
Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan 
organisation eller sammanslutning som 
avses i punkt 2 ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat om den anser att ett 
personuppgiftsbrott har begåtts.

utgår

Or. en

Motivering

Rätten till integritet och uppgiftsskydd är en grundläggande personlig rättighet som inte får 
vara föremål för grupptalan och de problematiska rättsliga och ekonomiska aspekterna i 
samband med detta.

Ändringsförslag 2790
Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan 
organisation eller sammanslutning som 
avses i punkt 2 ha rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat om den anser att ett 

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska vem som helst ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om den 
anser att ett personuppgiftsbrott har 
begåtts.
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personuppgiftsbrott har begåtts.

Or. hu

Ändringsförslag 2791
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan organisation 
eller sammanslutning som avses i punkt 2 
ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om den 
anser att ett personuppgiftsbrott har 
begåtts.

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan organisation 
eller sammanslutning som avses i punkt 2 
ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om den 
anser att ett personuppgiftsbrott har begåtts 
eller att en registeransvarig har underlåtit 
att uppfylla sina skyldigheter enligt 
artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 2792
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan organisation 
eller sammanslutning som avses i punkt 2 
ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om 
den anser att ett personuppgiftsbrott har 
begåtts.

3. Oberoende av eventuella klagomål från 
en registrerad ska varje sådan organisation 
eller sammanslutning som avses i punkt 2 
ha rätt att lämna in ett klagomål i den 
medlemsstat där den bedriver verksamhet, 
om den anser att ett personuppgiftsbrott har 
begåtts mot registrerade som har hemvist i 
den medlemsstaten.

Or. es
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Motivering

En mekanism för beslutsfattande för tillsynsmyndigheterna föreslås i alla frågor som rör 
klagomål från medborgarna i deras medlemsstat. Beroende på fallets karaktär kan ett 
förfarande som samordnas av en ledande myndighet användas. Eventuella 
meningsskiljaktigheter ska lösas av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta för att möjliggöra 
en praktisk tillämpning av systemet när ett klagomål från en registrerad person inkommer.

Ändringsförslag 2793
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till ett rättsmedel mot beslut som en 
tillsynsmyndighet har fattat med avseende 
på vederbörande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2794
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till ett rättsmedel mot beslut som en 
tillsynsmyndighet har fattat med avseende 
på vederbörande.

1. Utan att det påverkar förfarandet i 
artikel 63a ska varje fysisk eller juridisk 
person ha rätt till ett rättsmedel mot beslut 
som en tillsynsmyndighet har fattat med 
avseende på vederbörande.

Or. en

Ändringsförslag 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till ett rättsmedel mot beslut som en 
tillsynsmyndighet har fattat med avseende 
på vederbörande.

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till rättsliga åtgärder mot beslut som 
en tillsynsmyndighet har fattat med 
avseende på vederbörande eller som på 
något sätt berör dem.

Or. es

Ändringsförslag 2796
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till ett rättsmedel mot beslut som en 
tillsynsmyndighet har fattat med avseende 
på vederbörande.

1. Varje registeransvarig, registerförare 
eller en annan fysisk eller juridisk person 
ska ha rätt till ett rättsmedel mot beslut 
som en tillsynsmyndighet har fattat med 
avseende på vederbörande.

Or. en

Motivering

Förtydligande:

Ändringsförslag 2797
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje registrerad ska ha rätt till ett utgår
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rättsmedel som förpliktar 
tillsynsmyndigheten att behandla ett 
klagomål om ett beslut som krävs för att 
skydda den registrerades rättigheter inte 
har fattats eller om tillsynsmyndigheten 
inte inom tre månader informerar den 
registrerade om hur ärendet fortskrider 
eller vilket beslut som har fattats med 
anledning av klagomålet i enlighet med 
artikel 52.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje registrerad ska ha rätt till ett 
rättsmedel som förpliktar 
tillsynsmyndigheten att behandla ett 
klagomål om ett beslut som krävs för att 
skydda den registrerades rättigheter inte 
har fattats eller om tillsynsmyndigheten
inte inom tre månader informerar den 
registrerade om hur ärendet fortskrider 
eller vilket beslut som har fattats med 
anledning av klagomålet i enlighet med 
artikel 52.1 b.

2. Om tillsynsmyndigheten inte inom 
tre månader efter det att klagomålet 
inlämnats informerar den registrerade om 
hur ärendet fortskrider ska detta betraktas 
som att klagomålet avslås. Om 
tillsynsmyndigheten sex månader efter det 
att klagomålet lämnades in inte slutgiltigt 
har löst frågan ska även detta betraktas 
som att klagomålet avslås.

Or. es

Ändringsförslag 2799
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Talan mot beslut som har fattats av en 
tillsynsmyndighet ska ges in vid 
domstolarna i den medlemsstat där 
tillsynsmyndigheten har sitt säte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2800
Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade 
har hemvist får anmoda 
tillsynsmyndigheten i den registrerades 
hemviststat att föra talan på hans eller 
hennes vägnar mot den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade 
har hemvist får anmoda 
tillsynsmyndigheten i den registrerades 
hemviststat att föra talan på hans eller 

utgår
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hennes vägnar mot den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

Or. es

Ändringsförslag 2802
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade
har hemvist får anmoda 
tillsynsmyndigheten i den registrerades 
hemviststat att föra talan på hans eller 
hennes vägnar mot den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2803
Carmen Romero López

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade 
har hemvist får anmoda 
tillsynsmyndigheten i den registrerades 
hemviststat att föra talan på hans eller 
hennes vägnar mot den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

utgår
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Or. es

Motivering

I enlighet med vad som föreslås i artikel 54a (ny).

Ändringsförslag 2804
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade 
har hemvist får anmoda 
tillsynsmyndigheten i den registrerades 
hemviststat att föra talan på hans eller 
hennes vägnar mot den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

4. En registrerad som berörs av ett beslut 
av en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat än den där den registrerade 
har hemvist får hänskjuta ärendet till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, som ska 
behandla ärendet enligt mekanismen för 
enhetlighet. Endast när Europeiska 
dataskyddsstyrelsen inte har nått en 
uppgörelse mellan de två 
tillsynsmyndigheterna får den 
registrerade anmoda tillsynsmyndigheten i 
den registrerades hemviststat att föra talan 
på hans eller hennes vägnar mot den 
behöriga tillsynsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 2805
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska verkställa 
lagakraftvunna avgöranden som 
meddelats av de domstolar som avses i 

utgår
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denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 2806
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att ingen 
part i talan mot den tillsynsmyndighet 
som avses i denna artikel har laglig rätt 
att få ersättning för sina upplupna 
kostnader av någon av de andra parterna, 
såvida inte fordran rör ett mycket lågt 
belopp.

Or. en

Motivering

Registrerade, men även mindre registerförare (små och medelstora företag), är ofta tvungna 
att godta mycket diskutabla beslut från tillsynsmyndigheterna på grund av de stora 
ekonomiska riskerna i samband med överklagan av ett sådant beslut, samtidigt som det oftast 
inte finns någon ekonomisk vinst att hämta om man vinner målet. De har föreslagit att 
domstolskostnader och ersättning av kostnader bör undantas, så att varje part kan hävda sina 
rättigheter på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 73, 
ska varje fysisk person som anser att hans 

1. Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 73, 
ska varje fysisk person som anser att hans 
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eller hennes rättigheter enligt denna 
förordning har åsidosatts som en följd av 
att personuppgifter har behandlats på ett 
sätt som inte är förenligt med 
förordningen ha rätt att begära 
domstolsprövning.

eller hennes rättigheter enligt denna 
förordning har åsidosatts ha rätt att begära 
rättsliga åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Talan mot en registeransvarig eller en 
registerförare ska väckas vid domstolarna i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad. 
Alternativt får sådan talan väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där den 
registrerade har hemvist, såvida inte 
registerföraren är en offentlig myndighet 
som agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning.

2. Talan mot en registeransvarig eller en 
registerförare ska väckas vid domstolarna i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad. 
Alternativt får sådan talan väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där den 
registrerade har hemvist, såvida inte 
registerföraren är en offentlig myndighet 
som agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning eller ett annat organ 
som har i uppdrag att utföra offentliga 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om förfaranden angående samma 
åtgärd, beslut eller praxis har inletts inom 
ramen för den mekanism för enhetlighet 
som avses i artikel 58, får den berörda 

3. Om förfaranden angående samma 
åtgärd, beslut eller praxis har inletts inom 
ramen för den mekanism för enhetlighet 
som avses i artikel 58, får den berörda 
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domstolen vilandeförklara målet, såvida 
inte skyddet av den registrerades rättigheter 
är så brådskande att det inte finns tid att 
invänta resultatet av förfarandet inom 
ramen för mekanismen för enhetlighet.

domstolen på begäran av någon av 
parterna och efter att samtliga parter har 
getts tillfälle att yttra sig vilandeförklara 
målet, såvida inte skyddet av den 
registrerades rättigheter är så brådskande 
att det inte finns tid att invänta resultatet av 
förfarandet inom ramen för mekanismen 
för enhetlighet.

Or. es

Ändringsförslag 2810
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller 
sammanslutning som avses i artikel 73.2 
ska vara berättigad att utöva de 
rättigheter som avses i artiklarna 74 och 
75 för en eller flera registrerades räkning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2811
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller 
sammanslutning som avses i artikel 73.2 
ska vara berättigad att utöva de 
rättigheter som avses i artiklarna 74 och 
75 för en eller flera registrerades räkning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2812
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller 
sammanslutning som avses i artikel 73.2 
ska vara berättigad att utöva de 
rättigheter som avses i artiklarna 74 och 
75 för en eller flera registrerades räkning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller 
sammanslutning som avses i artikel 73.2 
ska vara berättigad att utöva de 
rättigheter som avses i artiklarna 74 och 
75 för en eller flera registrerades räkning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 
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artiklarna 74 och 75 för en eller flera 
registrerades räkning.

artiklarna 74 och 75 för en eller flera 
registrerades räkning på villkor att de har 
fullmakt att göra detta.

Or. es

Ändringsförslag 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en behörig domstol i en 
medlemsstat har skälig grund att anta att 
det pågår parallella förfaranden i en 
annan medlemsstat, ska den kontakta den 
behöriga domstolen i den andra 
medlemsstaten för att bekräfta om det 
finns sådana parallella förfaranden.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om sådana parallella förfaranden i en 
annan medlemsstat rör samma åtgärd, 
beslut eller praxis får domstolen 
vilandeförklara målet.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 2817
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att även 
barn åtnjuter de rättigheter som anges i 
artiklarna 73–75. Om barn berörs av 
sådana förfaranden som avses i 
artiklarna 73–75 ska medlemsstaterna i 
den mån det är möjligt fastställa särskilda 
garantier, särskilt i fråga om juridiskt 
stöd.

Or. fr

Motivering

Hänsyn till barns utsatthet måste även tas i fråga om möjligheterna att anföra besvär och 
framföra klagomål. 

Ändringsförslag 2818
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige som bär ansvaret 
för den uppkomna skadan.

Or. en
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Ändringsförslag 2819
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan, såvida denne inte kan 
bevisa att han eller hon varken har 
handlat av oaktsamhet eller uppsåtligen.

Or. de

Motivering

Fastställdes i punkt 3, men passar bättre här.

Ändringsförslag 2820
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit materiell eller immateriell skada till 
följd av en otillåten behandling av 
uppgifter eller av något annat handlande 
som är oförenligt med denna förordning 
ska ha rätt till ersättning av den 
registeransvarige eller den registerförare
som bär ansvaret för den uppkomna 
skadan. Det är registerförarens ansvar att 
bevisa att han eller hon inte har orsakat 
skadan.

Or. en
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Ändringsförslag 2821
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan. Det är registerförarens 
ansvar att bevisa att han eller hon inte 
har orsakat skadan.

Or. en

Motivering

Eftersom tillgången till grundläggande information inte är balanserad är det den 
registeransvarige som bör bära bevisbördan.

Ändringsförslag 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige som bär ansvaret 
för den uppkomna skadan.

Or. en
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Ändringsförslag 2823
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige som bär ansvaret 
för den uppkomna skadan. Om en
registerförare behandlar personuppgifter 
för andra ändamål än registerförarens 
instruktioner, kan registerföraren göras 
ansvarig om en person lider skada till 
följd av sådan behandling.

Or. en

Ändringsförslag 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande, inklusive svartlistning,
som är oförenligt med denna förordning 
ska ha rätt till ersättning av den 
registeransvarige eller den registerförare
som bär ansvaret för den uppkomna 
skadan.

Or. en
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Motivering

Ersättning måste garanteras om uppgifter har använts för att utestänga en registrerad från en 
befintlig eller framtida anställning.

Ändringsförslag 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, 
Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige eller den 
registerförfarare som bär ansvaret för den 
uppkomna skadan.

1. Varje person eller medlemsstat som har 
lidit skada till följd av en otillåten 
behandling av uppgifter eller av något 
annat handlande som är oförenligt med 
denna förordning ska ha rätt till ersättning 
av den registeransvarige som bär ansvaret 
för den uppkomna skadan.

Or. en

Ändringsförslag 2826
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig har 
medverkat vid behandlingen av uppgifter, 
ska var och en av dem ansvara för hela den 
uppkomna skadan, i den utsträckning 
ansvar inte redan har fastställts i enlighet 
med artikel 24.

Or. en
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Ändringsförslag 2827
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan om de inte har ingått ett 
skriftligt avtal.

Or. en

Motivering

Detta skapar incitament för att skriftligen klargöra roller och ansvar i fall där flera 
registeransvariga eller registerförare medverkar enligt Artikel 29-arbetsgruppens yttrande 
nr 169.

Ändringsförslag 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig har 
medverkat vid behandlingen av uppgifter, 
ska var och en av dem ansvara för hela den 
uppkomna skadan, i den utsträckning 
ansvar inte redan har fastställts i enlighet 
med artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 2829
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig har 
medverkat vid behandlingen av uppgifter 
ska var och en av dem endast ansvara för 
den händelse som har orsakat skadan och 
om ansvar inte redan har fastställts i 
enlighet med artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

2. Om fler än en registeransvarig har 
medverkat vid behandlingen av uppgifter, 
ska var och en av dem ansvara solidariskt 
för hela den uppkomna skadan, utan 
hinder av eventuella avtalsarrangemang 
som de har ingått i enlighet med 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 

2. Om fler än en registeransvarig eller 
registerförare har medverkat vid 
behandlingen av uppgifter, ska var och en 
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av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan.

av dem ansvara solidariskt för hela den 
uppkomna skadan. När det gäller 
företagsgrupper ska hela gruppen vara 
ansvarig som en ekonomisk enhet.

Or. en

Ändringsförslag 2832
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 2833
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2834
Alexander Alvaro
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Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

3. Den registeransvarige kan helt eller 
delvis undgå ansvaret enligt punkt 2 om 
respektive registeransvarig inte visar sig 
vara ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

Or. en

Ändringsförslag 2835
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

3. Den registeransvarige kan helt eller 
delvis undgå detta ansvar om vederbörande 
bevisar att han inte är ansvarig för den 
händelse som orsakade skadan, eller om 
den registeransvarige inte har faktisk 
kunskap om den händelse som har gett 
upphov till ersättningskravet.

Or. en

Ändringsförslag 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

3. Den registeransvarige kan helt eller 
delvis undgå ansvaret enligt punkt 2 om 
respektive registeransvarig inte visar sig 
vara ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.
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Or. en

Ändringsförslag 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren kan helt eller delvis undgå 
detta ansvar om vederbörande bevisar att 
han inte är ansvarig för den händelse som 
orsakade skadan.

3. Den registeransvarige kan helt eller 
delvis undgå detta ansvar om vederbörande 
bevisar att han inte är ansvarig för den 
händelse som orsakade skadan.

Or. en

Ändringsförslag 2838
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige har instruerat om, kan 
registerföraren göras ansvarig om en 
person lider skada till följd av sådan 
behandling.

Or. en

Ändringsförslag 2839
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2



PE506.170v02-00 116/188 AM\929533SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige har utsett en 
företrädare ska eventuella påföljder 
tillämpas med avseende på företrädaren, 
utan att det påverkar de påföljder som 
skulle kunna utdömas för den 
registeransvarige.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige har utsett en 
företrädare ska eventuella påföljder 
tillämpas med avseende på företrädaren,
utan att det påverkar de påföljder som 
skulle kunna utdömas för den 
registeransvarige.

2. Om den registeransvarige har utsett en 
företrädare ska eventuella påföljder 
tillämpas med avseende på företrädaren i 
dennes egenskap av företrädare och 
företrädaren ska fullgöra sina 
skyldigheter utan att det påverkar de 
påföljder som skulle kunna utdömas för 
den registeransvarige.

Or. es

Ändringsförslag 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om påföljder som är 
effektiva och avskräckande för att 
förhindra missbruk av den 
grundläggande rätt till skydd av 
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personuppgifter som är fastslagen i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
lagbestämmelser som kriminaliserar 
användning av personuppgifter för att 
svartlista arbetstagare, genomföra 
personkontroller eller avstänga dem från 
framtida anställning.

Or. en

Ändringsförslag 2842
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av de påföljder som 
avses i punkt 1 ska medlemsstaterna fullt 
ut följa principen om ne bis in idem, vilket 
innebär att påföljder inte får utdömas 
två gånger för en och samma överträdelse 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
personer eller företag som befunnits delta 
i svartlistning utesluts som mottagare av 
stöd och finansiering från EU och 
utesluts från att delta i inbjudningar om 
att lämna anbud på andra offentliga 
kontrakt på EU-nivå, nationell nivå eller 
offentlig myndighetsnivå tills det styrkts 
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att alla rättsliga förfaranden är slutförda, 
all ersättning har betalats till fullo till alla 
offer och det finns tillförlitliga bevis för 
att denna kriminella kultur har avskaffats 
inom organisationen.

Or. en

Ändringsförslag 2844
Sophia in ’t Veld

Förslag till förordning
Artikel 79 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Administrativa sanktioner Sanktioner

Or. en

Ändringsförslag 2845
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Tillsynsmyndigheten ska konfiskera 
alla vinster från en registeransvarig eller 
en registerförare som direkt härrör från 
en avsiktlig eller grovt oaktsam 
överträdelse av denna förordning.

Or. en

Motivering

I vissa situationer kan böter som grundas på procentsatser vara lägre än vinsten från en 
lagöverträdelse, vilket gör vissa storskaliga olagliga affärsmodeller lönsamma. Genom detta 
ändringsförslag införs den väletablerade principen om konfiskering av vinst i syfte att täppa 
till detta kryphål och garantera rättvis konkurrens för registeransvariga och registerförare 
som följer lagen.
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Ändringsförslag 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska upprätta ett 
elektroniskt belastningsregister som alla 
tillsynsmyndigheter ska ha tillgång till. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte 
att reglera det elektroniska 
belastningsregistret utifrån de villkor som 
anges i denna artikel.

Or. es

Ändringsförslag 2847
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel. 
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
enlighet med artiklarna 46 och 57 i syfte 
att säkerställa en harmoniserad nivå på 
sanktionerna inom union.

Or. en

Ändringsförslag 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 2849
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga varningar eller
administrativa sanktioner i enlighet med 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 2850
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel. 
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
enlighet med artiklarna 46 och 57 i syfte 
att säkerställa en konsekvent nivå på 
sanktionerna inom union.

Or. en
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Ändringsförslag 2851
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Varje behörig tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. En tillsynsmyndighet enligt artikel 51
ska ha befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

Or. pl

Ändringsförslag 2853
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Varje ansvarig behörig 
tillsynsmyndighet ska ha befogenhet att 
ålägga administrativa sanktioner i enlighet 
med denna artikel.

Or. de
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Ändringsförslag 2854
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel.

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att ålägga administrativa 
sanktioner i enlighet med denna artikel. De 
administrativa sanktioner som finns att 
tillgå för tillsynsmyndigheterna måste 
åtminstone omfatta böter och andra 
administrativa sanktioner, såsom 
varningar och rekommendationer om 
korrigerande åtgärder, även i samband 
med tekniska och organisatoriska 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör ha tillräckliga befogenheter för att kunna verkställa förordningen.

Ändringsförslag 2855
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För dem som inte uppfyller de 
skyldigheter som anges i denna 
förordning ska tillsynsmyndigheten 
påföra minst en av följande sanktioner:
(a) En skriftlig varning.
(b) Regelbundna kontroller av 
uppgiftsskyddet.
(c) Böter på högst 100 000 000 euro.

Or. en
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Motivering

Den administrativa sanktionen ska i varje enskilt fall vara effektiv, proportionell och 
avskräckande.

Ändringsförslag 2856
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om den registeransvarige eller 
registerföraren innehar ett giltigt 
”Europeiskt uppgiftsskyddsmärke” i 
enlighet med artikel 39 ska böter enligt 
punkt 2c endast påföras om den bristande 
efterlevnaden är avsiktlig eller vid 
oaktsamhet.

Or. en

Motivering

Det europeiska uppgiftsskyddsmärket bör skapa förtroende hos de registrerade och rättslig 
säkerhet för de registeransvariga, samtidigt som EU:s uppgiftsskyddsstandarder exporteras 
genom att företag från länder utanför unionen lättare kan ta sig in på unionsmarknaden om 
de är certifierade.

Ändringsförslag 2857
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller 
genom oaktsamhet, graden av ansvar hos 
den berörda fysiska eller juridiska 

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande.
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personen och eventuella tidigare 
överträdelser av samma person, de 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden som genomförts i enlighet 
med artikel 23 och graden av samarbete 
med tillsynsmyndigheten för att komma 
till rätta med överträdelsen.

Or. en

Motivering

Strykningen är delvis en följd av införandet av artikel 79.1b och 79.2a och återspeglar delvis 
en strykning av onödiga förtydliganden.

Ändringsförslag 2858
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska grunda sig på
överträdelsens natur, svårhetsgrad och 
varaktighet, om överträdelsen skett med 
uppsåt eller genom oaktsamhet, graden av 
ansvar hos den berörda fysiska eller 
juridiska personen och eventuella tidigare 
överträdelser av samma person, de tekniska 
och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden som genomförts i enlighet med 
artikel 23 och graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, hur 
känsliga personuppgifterna är, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av allvarlig skada 
eller risk för allvarlig skada på grund av 
överträdelsen, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen. Även 
om det ges viss frihet för föreläggande av 
sådana sanktioner för att beakta de 
ovannämnda omständigheterna och 
andra omständigheter som är specifika 
för situationen kan avvikelser från 
tillämpningen av de administrativa 
sanktionerna granskas i enlighet med 
mekanismen för enhetlighet.

Or. en

Ändringsförslag 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
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vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
typ av oaktsamhet, graden av ansvar hos 
den berörda fysiska eller juridiska personen 
och eventuella tidigare överträdelser av 
samma person, de tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
som genomförts i enlighet med artikel 23 
och graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelsen samt den berörda 
personens verkliga ekonomiska kapacitet.

Or. es

Ändringsförslag 2861
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till följande:

(a) Överträdelsens natur, svårighetsgrad 
och varaktighet.
(b) Om överträdelsen skett med uppsåt 
eller genom oaktsamhet.
(c) De specifika kategorierna av 
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personuppgifter.
(d) Graden av ansvar hos den berörda 
fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person.
(e) Graden av ansvar för 
personuppgiftsskydd genom tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden, 
i synnerhet enligt artiklarna 35, 38a, 38b, 
38c och 39.
(f) De tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23.
(g) Graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelsen.

Or. en

Motivering

Taget från ITRE:s yttrande. Om uppgifterna är känsliga eller inte är också något som bör 
påverka storleken på de utdömda böterna. Dessutom bör hänsyn tas till om en 
registeransvarig eller registerförare anser uppgiftsskyddet vara väsentligt och visar detta 
genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder och skyddsåtgärder som i 
artiklarna 35, 38a, 38b, 38c och 39.

Ändringsförslag 2862
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller 
genom oaktsamhet, graden av ansvar hos 
den berörda fysiska eller juridiska 

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande.
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personen och eventuella tidigare 
överträdelser av samma person, de 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden som genomförts i enlighet 
med artikel 23 och graden av samarbete 
med tillsynsmyndigheten för att komma 
till rätta med överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 2863
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska återspegla
överträdelsens natur, svårhetsgrad och 
varaktighet, om överträdelsen skett med 
uppsåt eller genom oaktsamhet, graden av 
ansvar hos den berörda fysiska eller 
juridiska personen och eventuella tidigare 
överträdelser av samma person, de tekniska 
och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden som genomförts i enlighet med 
artikel 23 och graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 2864
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, hur 
känsliga personuppgifterna är, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av allvarlig skada 
eller risk för allvarlig skada på grund av 
överträdelsen, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen. Även 
om det ges viss frihet för föreläggande av 
sådana sanktioner för att beakta de 
ovannämnda omständigheterna och 
andra omständigheter som är specifika 
för situationen kan avvikelser från 
tillämpningen av de administrativa 
sanktionerna granskas i enlighet med 
mekanismen för enhetlighet.
När tillsynsmyndigheterna fastställer de 
administrativa böterna ska de dessutom ta 
hänsyn till böter, skadestånd eller andra 
påföljder som en domstol eller ett annat 
organ tidigare ålagt den fysiska eller 
juridiska personen för överträdelsen.
Försvårande omständigheter som 
motiverar administrativa böter i den högre 
änden av skalan enligt punkterna 4 till 6 
ska i synnerhet omfatta följande:
(a) Upprepade överträdelser som har 
begåtts genom oaktsamt åsidosättande av 
gällande lag.
(b) Vägran att samarbeta med eller 
hindrande av en verkställighetsprocess.
(c) Överträdelser som är uppsåtliga, 
allvarliga och sannolikt vållar väsentlig 
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skada.
Förmildrande omständigheter som 
motiverar administrativa böter i den lägre 
änden av skalan ska omfatta följande:
(a) Åtgärder som har vidtagits av den 
fysiska eller juridiska personen i syfte att 
fullgöra relevanta skyldigheter.
(b) Situationer då verklig osäkerhet råder 
kring huruvida handlingen utgjorde en 
överträdelse av de relevanta 
skyldigheterna.
(c) Överträdelse som upphörde 
omedelbart efter det att den blivit känd.
(d) Samarbete med eventuella 
verkställighetsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 2865
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av samma 
person, de tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts i 
enlighet med artikel 23 och graden av 
samarbete med tillsynsmyndigheten för att 
komma till rätta med överträdelsen.

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, den särskilda kategorin av 
personuppgifter, graden av skada eller 
risk för skada på grund av överträdelsen, 
graden av ansvar hos den berörda fysiska 
eller juridiska personen och eventuella 
tidigare överträdelser av samma person, de 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden som genomförts i enlighet med 
artikel 23 och graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till rätta 
med överträdelsen.
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Or. de

Motivering

När påföljden bestäms bör hänsyn tas till uppgiftskategorin och skadans omfattning.

Ändringsförslag 2866
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. De 
administrativa böterna ska fastställas med 
vederbörlig hänsyn till överträdelsens 
natur, svårhetsgrad och varaktighet, om 
överträdelsen skett med uppsåt eller genom 
oaktsamhet, graden av ansvar hos den 
berörda fysiska eller juridiska personen 
och eventuella tidigare överträdelser av 
samma person, de tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
som genomförts i enlighet med artikel 23 
och graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till 
rätta med överträdelsen.

2. En administrativ sanktion ska i varje 
enskilt fall vara effektiv, proportionell och 
avskräckande. När tillsynsmyndigheten 
beslutar om natur, omfattning och 
svårighetsgrad för den administrativa 
sanktion som ska tillämpas ska hänsyn tas 
till alla omständigheter och i synnerhet 
följande:

(a) Överträdelsens natur, svårighetsgrad 
och varaktighet.
(b) Om överträdelsen skett med uppsåt.

(c) Om rimliga åtgärder har vidtagits för 
att förhindra den.
(d) Om överträdelsen orsakat eller 
sannolikt kan orsaka väsentlig skada eller 
väsentlig påverkan på den registrerades 
grundläggande fri- och rättigheter, eller 
väsentlig oro för den registrerade.
(e) Eventuella åtgärder som vidtagits för 
att begränsa följderna av en överträdelse, 
inbegripet graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till 
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rätta med överträdelsen eller dess följder.
(f) Eventuella tidigare överträdelser.

Or. en

Motivering

Här framställs de omständigheter som man ska ta hänsyn till på ett bättre sätt.

Ändringsförslag 2867
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För de administrativa sanktionerna 
ska hänsyn tas till följande 
omständigheter:
(a) Överträdelsens natur, svårighetsgrad 
och varaktighet.
(b) Vilka förfaranden som införts med 
hänsyn till de sammanhang och risker 
som behandlingen av personuppgifter 
medför enligt artiklarna 5a och 5b.
(c) Graden av ansvar hos den berörda 
fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av 
samma person.
(d) Graden av tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
som genomförts i enlighet med följande 
artiklar:
(i) Artikel 23 – Inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard.
(ii) Artikel 23a – Efterlevnad.
(iii) Artikel 30 – Säkerhet i samband med 
behandlingen av uppgifter.
(iv) Artikel 33 – Konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd.
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(v) Artikel 33a – Efterlevnadskontroll 
avseende uppgiftsskydd.

(vi) Artikel 35 – Utnämning av 
uppgiftsskyddsombudet.
(e) Graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Den administrativa sanktionen ska i varje enskilt fall vara effektiv, proportionell och 
avskräckande.

Ändringsförslag 2868
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillsynsmyndigheten ska vid 
fastställandet av den administrativa 
sanktionens typ, nivå och belopp ta 
hänsyn till alla relevanta omständigheter 
och lägga vikt vid följande kriterier:
(a) Den registeransvarige eller 
registerföraren innehar en giltig 
europeisk uppgiftsskyddsförsegling i 
enlighet med artikel 39.
(b) Överträdelsens natur, svårighetsgrad 
och varaktighet.
(c) Om överträdelsen skett med uppsåt 
eller genom oaktsamhet.
(d) Graden av ansvar hos den berörda 
fysiska eller juridiska personen och 
eventuella tidigare överträdelser av 
samma person.
(e) De tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden som genomförts 
i enlighet med artiklarna 23 och 30, 
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såsom pseudonymisering.
(f) De kategorier av personuppgifter som 
påverkas av överträdelsen.
(g) Om överträdelsen är av upprepad 
karaktär.
(h) Den skada som åsamkats de 
registrerade.
(i) Det ekonomiska intresse som 
föranledde överträdelsen av den 
ansvariga personen och den vinst som 
görs eller förlust som undviks av den 
ansvariga personen, i den mån de kan 
fastställas.
(j) Graden av samarbete med 
tillsynsmyndigheten för att komma till 
rätta med överträdelsen och minska dess 
potentiella negativa effekter.
(k) Vägran att samarbeta med eller 
hindrande av inspektioner, granskningar 
och kontroller som utförs av 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 53.

Or. en

Ändringsförslag 2869
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet 
att följa denna förordning ska det vara 
möjligt att utfärda en skriftlig varning 
utan påföljd, om det rör sig om

utgår

(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
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sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Motivering

En följd av att artikel 79.2a (ny) har införts.

Ändringsförslag 2870
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet 
att följa denna förordning ska det vara 
möjligt att utfärda en skriftlig varning 
utan påföljd, om det rör sig om

utgår

(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 2871
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet 
att följa denna förordning ska det vara 
möjligt att utfärda en skriftlig varning 
utan påföljd, om det rör sig om

utgår

(a) en fysisk person som har behandlat 
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personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Motivering

Datatillsynsmannen behöver flexibilitet vid beslut om sanktioner.

Ändringsförslag 2872
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan 
påföljd, om det rör sig om

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska en skriftlig 
varning utfärdas utan påföljd, om det rör 
sig om

Or. en

Ändringsförslag 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd, 
om det rör sig om

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd. 
Den behöriga tillsynsmyndigheten kan 
beroende på hur stor skada som åsamkats,
vid upprepade och uppsåtliga 
överträdelser, utfärda böter på upp till 
1 000 000 euro eller, om det rör sig om ett 
företag, på upp till 1 % av dess årliga 
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globala omsättning.
(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 2874
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan
påföljd, om det rör sig om

3. Vid en oavsiktlig underlåtenhet att följa 
denna förordning och om ingen 
registrerad person har drabbats ska
tillsynsmyndigheten komma överens med 
den registeransvarige eller registerföraren 
i fråga om hur detta ska lösas utan
skriftlig varning eller påföljd.

(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Vid en allvarlig överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning ska 
tillsynsmyndigheten först utfärda en 
skriftlig varning utan påföljd, där det 
framgår vilka åtgärder som ska vidtas för 
att lösa uppgiftsbrottet inom rimlig tid.
Med hänsyn till punkt 2 kan 
tillsynsmyndigheten endast utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det rör 
sig om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga globala omsättning om 
uppgiftsbrottet inte åtgärdas med de 
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angivna åtgärderna i en skriftlig varning, 
eller för upprepade och uppsåtliga 
överträdelser.

Or. en

Motivering

Sanktionerna bör förenklas och måste baseras på risk och skilja sig åt beroende på 
överträdelsens grad. Det maximala bötesbeloppet bör behållas. Det oberoende som 
tillsynsmyndigheterna tillförsäkras genom artikel 8.3 i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna bör dock bevaras. Mekanismen för enhetlighet, och framför allt artikel 58.3 och 
58.4, kan vidare bidra till en harmoniserad politik i EU för administrativa påföljder.

Ändringsförslag 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd, 
om det rör sig om

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning, och om inga 
tidigare fällande domar eller upphävda 
domar föreligger, ska det vara möjligt att 
utfärda en skriftlig varning och i så fall ska 
ingen påföljd åläggas. Endast alternativa 
korrigerande åtgärder kan åläggas, om 
omständigheterna så kräver, i de fall och 
på de sätt som anges nedan, om det rör sig 
om

Or. es

Ändringsförslag 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 3. Vid en första underlåtenhet att följa 
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följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd, 
om det rör sig om

denna förordning ska det vara möjligt att 
utfärda en skriftlig varning utan påföljd.

(a) En fysisk person som behandlar 
personuppgifter utan vinstintresse. 
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. fr

Ändringsförslag 2877
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd, 
om det rör sig om

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd.

(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 3. Vid en första oavsiktlig underlåtenhet att 
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följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd, 
om det rör sig om

följa denna förordning ska det vara möjligt 
att utfärda en skriftlig varning utan påföljd.

(a) en fysisk person som har behandlat 
personuppgifter utan vinstintresse, eller
(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 2879
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

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

Or. en
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Motivering

Gränsen på 250 anställda leder till ojämlik behandling av arbetsgivare. Den är 
diskriminerande mot större företag och är inte på något vis nödvändig för att uppnå syftet 
med artikeln. Dessutom är gränsen inte helt lätt att tolka.

Ändringsförslag 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett företag eller en organisation med 
högst 250 anställda som behandlar 
personuppgifter endast som en 
sidoverksamhet till huvudverksamheten.

(b) ett företag eller en organisation som är 
villigt att samarbeta med 
tillsynsmyndigheterna för att vidta 
korrigerande åtgärder så att liknande 
överträdelser kan undvikas i framtiden. 
Ramarna för detta samarbete ska 
fastställas i en formell och skriftlig 
överenskommelse med 
tillsynsmyndigheten. Om företaget eller 
organisationen inte samarbetar med 
tillsynsmyndigheten ska den sex månader 
efter att ärendet inletts utfärda tillämpliga 
böter.

Or. es

Ändringsförslag 2882
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) en offentlig myndighet som 
behandlar personuppgifter.

Or. en



PE506.170v02-00 142/188 AM\929533SV.doc

SV

Ändringsförslag 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) en offentlig förvaltning som 
samarbetar med tillsynsmyndigheten för 
att fastställa åtgärder som gör det möjligt 
att undvika liknande överträdelser i 
framtiden. Ramarna för detta samarbete 
ska fastställas genom överenskommelser 
och beslut av den berörda förvaltningen 
som även ska ange grunden till de 
vidtagna åtgärderna. Om företaget eller 
organisationen inte samarbetar med 
tillsynsmyndigheten ska denna ett år efter 
det att ärendet inleddes utfärda 
tillämpliga böter.

Or. es

Ändringsförslag 2884
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En tillsynsmyndighet får i synnerhet 
besluta att det är lämpligt att tillämpa en 
annan påföljd än böter om 
uppgiftsbehandlingens karaktär, 
omfattning eller ändamål är sådan att den 
sannolikt inte utgör några risker för den 
registrerades grundläggande rättigheter.

Or. en

Motivering

Datatillsynsmannen behöver flexibilitet när det gäller att koppla påföljden till risk.
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Ändringsförslag 2885
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
nödvändiga mekanismer för att underlätta 
framställningar från registrerade eller att 
besvara framställningar från registrerade 
tillräckligt snabbt eller i rätt form enligt 
artikel 12.1–2,
(b) tar ut en avgift för att lämna 
information till eller besvara 
framställningar från registrerade i strid 
med artikel 12.4.

Or. en

Motivering

En följd av att artikel 79.2a (ny) har införts.

Ändringsförslag 2886
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår
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(a) underlåter att tillhandahålla 
nödvändiga mekanismer för att underlätta 
framställningar från registrerade eller att 
besvara framställningar från registrerade 
tillräckligt snabbt eller i rätt form enligt 
artikel 12.1–2,
(b) tar ut en avgift för att lämna 
information till eller besvara 
framställningar från registrerade i strid 
med artikel 12.4.

Or. en

Ändringsförslag 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
nödvändiga mekanismer för att underlätta 
framställningar från registrerade eller att 
besvara framställningar från registrerade 
tillräckligt snabbt eller i rätt form enligt 
artikel 12.1–2,
(b) tar ut en avgift för att lämna 
information till eller besvara 
framställningar från registrerade i strid 
med artikel 12.4.

Or. en

Ändringsförslag 2888
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på högst 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, högst 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
artikel 12.1 och 12.2.

(a) underlåter att tillhandahålla 
nödvändiga mekanismer för att underlätta 
framställningar från registrerade eller att 
besvara framställningar från registrerade 
tillräckligt snabbt eller i rätt form enligt 
artikel 12.1–2,
(b) tar ut en avgift för att lämna 
information till eller besvara 
framställningar från registrerade i strid 
med artikel 12.4.

Or. en

Ändringsförslag 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, högst 1 % av dess 
årliga omsättning beroende på vilket 
belopp som är högst, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
artikel 12.1 och 12.2.

(a) underlåter att tillhandahålla 
nödvändiga mekanismer för att underlätta 
framställningar från registrerade eller att 
besvara framställningar från registrerade 
tillräckligt snabbt eller i rätt form enligt 
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artikel 12.1–2,
(b) tar ut en avgift för att lämna 
information till eller besvara 
framställningar från registrerade i strid 
med artikel 12.4.

Or. en

Motivering

Exaktare språk och lämpligare högsta bötesbelopp för uppsåtlig överträdelse enligt vad som 
anges i punkten.

Ändringsförslag 2890
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten kan utfärda böter 
på upp till 250 000 euro till var och en som 
uppsåtligen

Or. en

Ändringsförslag 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten ska, beroende på 
hur allvarliga överträdelserna är, utfärda 
böter eller en varning till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en
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Ändringsförslag 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 2893
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter i 
förhållande till incidentens allvar och 
omfattning, samt vilken skada eller 
potentiell skada som åsamkats, hur länge 
överträdelsen pågått, tidigare 
överträdelser och vilka åtgärder som 
vidtagits när den eller de berörda 
incidenterna inträffade, upp till högst
250 000 euro eller, om det är fråga om ett 
företag, på upp till 0,5 % av dess årliga 
omsättning. Sådana överträdelser och 
böter kan gälla var och en som

Or. en

Ändringsförslag 2894
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. de

Motivering

En påföljd som är beroende av företagets omsättning vore oproportionerlig när det gäller 
dessa överträdelser.

Ändringsförslag 2895
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

4. Tillsynsmyndigheten kan utfärda böter 
på upp till 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 0,5 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna behöver ha rätt att fatta beslut om böter är lämpligt och hur höga 
dessa ska vara.

Ändringsförslag 2896
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14,
(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,
(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i
enlighet med artikel 17,
(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en 
annan applikation, i strid med artikel 18,
(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,
(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,
(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter 
underlåter att i enlighet med 
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artiklarna 80, 82 och 83 följa 
bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren 
för att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en

Motivering

Konsekvens av införandet av artikel 79.2a (ny).

Ändringsförslag 2897
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14,
(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,
(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 



AM\929533SV.doc 151/188 PE506.170v02-00

SV

att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,
(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en 
annan applikation, i strid med artikel 18,
(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,
(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,
(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter 
underlåter att i enlighet med 
artiklarna 80, 82 och 83 följa 
bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren 
för att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
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information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14,
(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,
(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,
(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en 
annan applikation, i strid med artikel 18,
(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,
(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,
(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter 
underlåter att i enlighet med 
artiklarna 80, 82 och 83 följa 
bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren 
för att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
genomsnittliga årliga vinst, till var och en 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. es

Ändringsförslag 2900
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten får utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett tillräckligt 
öppet sätt i enlighet med artiklarna 11, 12.3 
och 14, 

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett tillräckligt 
öppet sätt i enlighet med artiklarna 11, 12.3 
och 14, 

(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,

(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,

(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 

(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 



PE506.170v02-00 154/188 AM\929533SV.doc

SV

eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,

eller inte har infört rutiner i enlighet med 
artikel 17a. Vid fastställandet av böter för 
en överträdelse som anges i detta avsnitt 
ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till i 
vilken grad den registeransvarige eller det 
huvudsakliga verksamhetsstället som 
nämns i artikel 22.4 har infört rutiner för 
att säkerställa att tidsbegränsningarna för 
lagring av personuppgifter tillämpas,

(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en annan 
applikation, i strid med artikel 18,

(d) hindrar den registrerade personen 
från att översända sitt 
användargenererade innehåll till en annan 
applikation, i strid med artikel 18,

(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,

(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,

(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,

(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,

(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter underlåter 
att i enlighet med artiklarna 80, 82 och 83 
följa bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren för 
att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter underlåter 
att i enlighet med artiklarna 80, 82 och 83 
följa bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren för 
att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en

Motivering

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.
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Ändringsförslag 2901
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
som inte får överstiga 500 000 euro eller, 
om det är fråga om ett företag, 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet agerar på 
ett sätt som strider mot artiklarna 11, 
12.3, 12.4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 
31.4, 44.3, 80, 82 och 83.

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14, 
(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,
(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,
(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en 
annan applikation, i strid med artikel 18, 
(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
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artikel 24,
(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,
(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter 
underlåter att i enlighet med 
artiklarna 80, 82 och 83 följa 
bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren 
för att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning beroende på vilket som 
är högst, till var och en som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet agerar på ett sätt som 
strider mot artiklarna 11, 12.3, 12.4, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 31.4, 44.3, 80, 
82 och 83.

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14, 
(b) underlåter att ge den registrerade 
tillgång till uppgifter eller att rätta 
personuppgifter i enlighet med 
artiklarna 15 och 16, eller underlåter att 
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meddela relevant information till en 
mottagare i enlighet med artikel 13,
(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,
(d) underlåter att tillhandahålla en kopia 
av personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en 
annan applikation, i strid med artikel 18, 
(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,
(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,
(g) i sådana fall där det inte är fråga om 
särskilda kategorier av uppgifter 
underlåter att i enlighet med 
artiklarna 80, 82 och 83 följa 
bestämmelser om yttrandefrihet, 
bestämmelser om uppgiftsbehandling i 
anställningsförhållanden eller villkoren 
för att behandla uppgifter för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 2903
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten utfärdar böter på 
upp till 500 000 euro till var och en som 
uppsåtligen

Or. en

Ändringsförslag 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten ska, på grundval 
av hur allvarlig överträdelsen är, utfärda
böter eller en varning till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 3 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
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uppsåtligen eller av oaktsamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 2906
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter, 
enligt samma kriterier som anges i 
artikel 79.4, för allvarligare överträdelser 
på upp till maximalt 500 000 euro eller, 
om det är fråga om ett företag, på upp till 
1 % av dess årliga omsättning, till var och 
en som:

Or. en

Ändringsförslag 2907
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

5. Tillsynsmyndigheten får utfärda böter 
på upp till 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten behöver större handlingsutrymme för att besluta när böter ska utfärdas 
och fastställa bötesbelopp.
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Ändringsförslag 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller ofullständig 
information eller försummar att 
tillhandahålla information på ett 
tillräckligt öppet sätt i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14,

(a) underlåter att tillhandahålla 
information, tillhandahåller uppenbart 
ofullständig information i enlighet med 
artiklarna 11, 12.3 och 14,

Or. es

Ändringsförslag 2909
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,

(c) underlåter att respektera rätten att bli 
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
på webbplatser eller i dataregister under 
deras kontroll, eller försummar att införa 
rutiner för att säkerställa att tidsfrister 
iakttas, eller underlåter att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att underrätta 
tredje man om att en registrerad ansökt om 
radering av länkar till personuppgifter eller 
av kopior eller reproduktioner av sådana 
uppgifter i enlighet med artikel 17,

Or. en
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Ändringsförslag 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) underlåter att respektera rätten att bli
bortglömd eller att få uppgifter raderade, 
eller försummar att införa rutiner för att 
säkerställa att tidsfrister iakttas, eller 
underlåter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att underrätta tredje man om 
att en registrerad ansökt om radering av 
länkar till personuppgifter eller av kopior 
eller reproduktioner av sådana uppgifter i 
enlighet med artikel 17,

(c) underlåter att hörsamma en begäran 
om rätten att bli bortglömd eller rätten till 
radering enligt villkoren i denna 
förordning,

Or. es

Ändringsförslag 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) underlåter att tillhandahålla en kopia av 
personuppgifterna i elektroniskt format 
eller hindrar den registrerade från att 
översända personuppgifterna till en annan 
applikation, i strid med artikel 18,

(d) underlåter att tillhandahålla en kopia av 
personuppgifterna i elektroniskt format 
eller utan giltigt skäl hindrar den 
registrerade från att översända 
personuppgifterna till en annan applikation, 
i strid med artikel 18,

Or. es
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Ändringsförslag 2912
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) helt eller delvis underlåter att fastställa 
respektive ansvarsområden tillsammans 
med registermedansvariga i enlighet med 
artikel 24,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2913
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2914
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,

(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med 
artiklarna 14, 28, 31.4 och 44.3,

Or. de
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Ändringsförslag 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) helt eller delvis underlåter att bevara 
dokumentation i enlighet med
artiklarna 28, 31.4 och 44.3,

(f) underlåter att fullgöra eller inte är i 
stånd att fullgöra sitt ansvar gentemot 
tillsynsmyndigheten i enlighet med denna 
förordning i de fall detta är obligatoriskt, 
med undantag för allvarliga överträdelser 
enligt denna förordning eller 
medlemsstaternas bestämmelser,

Or. es

Ändringsförslag 2916
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet 
eller underlåter att följa villkoren för 
samtycke enligt artiklarna 6, 7 och 8,
(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,
(c) underlåter att hörsamma en 
invändning eller att uppfylla kravet i 
artikel 19,
(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,
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(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämpliga åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,
(g) behandlar eller ger instruktioner för 
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,
(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling eller en 
uppgiftsskyddsmärkning i den mening 
som avses i artikel 39,
(l) verkställer eller ger instruktioner om 
en överföring av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation som inte är tillåten på 
grundval av ett beslut om adekvat 
skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller 
ett undantag i enlighet med 
artiklarna 40-44,
(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
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tillfälligt eller permanent förbud mot 
behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,
(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.2,
(o) underlåter att följa bestämmelserna 
om säkerställande av tystnadsplikt i 
artikel 84.

Or. en

Motivering

Konsekvens av införandet av artikel 79.2a (ny).

Ändringsförslag 2917
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet 
eller underlåter att följa villkoren för 
samtycke enligt artiklarna 6, 7 och 8,
(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,
(c) underlåter att hörsamma en 
invändning eller att uppfylla kravet i 
artikel 19,
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(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,
(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämpliga åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,
(g) behandlar eller ger instruktioner för
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,
(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling eller en 
uppgiftsskyddsmärkning i den mening 
som avses i artikel 39,
(l) verkställer eller ger instruktioner om 
en överföring av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation som inte är tillåten på 
grundval av ett beslut om adekvat 
skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller 
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ett undantag i enlighet med 
artiklarna 40-44,
(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
tillfälligt eller permanent förbud mot 
behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,
(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.2,
(o) underlåter att följa bestämmelserna 
om säkerställande av tystnadsplikt i 
artikel 84.

Or. en

Ändringsförslag 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

utgår

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet 
eller underlåter att följa villkoren för 
samtycke enligt artiklarna 6, 7 och 8,
(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,
(c) underlåter att hörsamma en 
invändning eller att uppfylla kravet i 
artikel 19,
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(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,
(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämpliga åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,
(g) behandlar eller ger instruktioner för 
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,
(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling eller en 
uppgiftsskyddsmärkning i den mening 
som avses i artikel 39,
(l) verkställer eller ger instruktioner om 
en överföring av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation som inte är tillåten på 
grundval av ett beslut om adekvat 
skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller 
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ett undantag i enlighet med 
artiklarna 40-44,
(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
tillfälligt eller permanent förbud mot 
behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,
(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.2,
(o) underlåter att följa bestämmelserna 
om säkerställande av tystnadsplikt i 
artikel 84.

Or. en

Ändringsförslag 2919
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten får utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet eller 
underlåter att följa villkoren för samtycke 
enligt artiklarna 6, 7 och 8,

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet eller 
underlåter att följa villkoren för samtycke 
enligt artiklarna 6, 7 och 8,

(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,

(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,

(c) underlåter att hörsamma en invändning 
eller att uppfylla kravet i artikel 19,

(c) underlåter att hörsamma en invändning 
eller att uppfylla kravet i artikel 19,

(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 

(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
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enlighet med artikel 20, enlighet med artikel 20,

(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämplig åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,

(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,

(g) behandlar eller ger instruktioner för 
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,

(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,

(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en uppgiftsskyddsförsegling 
eller en uppgiftsskyddsmärkning i den 
mening som avses i artikel 39,

(k) missbrukar en uppgiftsskyddsförsegling
eller en uppgiftsskyddsmärkning i den 
mening som avses i artikel 39,

(l) verkställer eller ger instruktioner om en 
överföring av uppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation som inte 
är tillåten på grundval av ett beslut om 
adekvat skyddsnivå, lämpliga 
skyddsåtgärder eller ett undantag i enlighet 
med artiklarna 40–44,

(l) verkställer eller ger instruktioner om en 
överföring av uppgifter till ett tredjeland 
eller en internationell organisation som inte 
är tillåten på grundval av ett beslut om 
adekvat skyddsnivå, lämpliga 
skyddsåtgärder eller ett undantag i enlighet 
med artiklarna 40–44,

(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
tillfälligt eller permanent förbud mot 

(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
tillfälligt eller permanent förbud mot 
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behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,

behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,

(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.2,

(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.3,

(o) underlåter att följa bestämmelserna om 
säkerställande av tystnadsplikt i artikel 84.

(o) underlåter att följa bestämmelserna om 
säkerställande av tystnadsplikt i artikel 84.

Or. en

Motivering

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Ändringsförslag 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
genomsnittliga årliga vinst, till var och en 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. es

Ändringsförslag 2921
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på högst 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, 5 % av dess årliga 
omsättning, till var och en som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet bryter mot andra 
bestämmelser i denna förordning än dem 
som avses i punkterna 4 och 5.

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet 
eller underlåter att följa villkoren för 
samtycke enligt artiklarna 6, 7 och 8,
(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,
(c) underlåter att hörsamma en 
invändning eller att uppfylla kravet i 
artikel 19,
(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,
(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämplig åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,
(g) behandlar eller ger instruktioner för 
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,
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(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling eller en 
uppgiftsskyddsmärkning i den mening 
som avses i artikel 39,
(l) verkställer eller ger instruktioner om 
en överföring av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation som inte är tillåten på 
grundval av ett beslut om adekvat 
skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller 
ett undantag i enlighet med 
artiklarna 40−44,
(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
tillfälligt eller permanent förbud mot 
behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,
(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.2,
(o) underlåter att följa bestämmelserna 
om säkerställande av tystnadsplikt i 
artikel 84.

Or. en
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Ändringsförslag 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på högst 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, 5 % av dess årliga 
omsättning, beroende på vilket som är 
högst, till var och en som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet bryter mot andra 
bestämmelser i denna förordning än de 
som avses i punkterna 4–5.

(a) behandlar personuppgifter utan 
tillräcklig rättslig grund för ändamålet 
eller underlåter att följa villkoren för 
samtycke enligt artiklarna 6, 7 och 8,
(b) behandlar särskilda kategorier av 
uppgifter i strid med artiklarna 9 och 81,
(c) underlåter att hörsamma en 
invändning eller att uppfylla kravet i 
artikel 19,
(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,
(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämplig åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,
(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,
(g) behandlar eller ger instruktioner för 
behandlingen av personuppgifter på ett 
sätt som strider mot skyldigheterna i 
samband med behandling för en 
registeransvarigs räkning i enlighet med 
artiklarna 26 och 27,
(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
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tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,
(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,
(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,
(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling eller en 
uppgiftsskyddsmärkning i den mening 
som avses i artikel 39,
(l) verkställer eller ger instruktioner om 
en överföring av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation som inte är tillåten på 
grundval av ett beslut om adekvat 
skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller 
ett undantag i enlighet med 
artiklarna 40−44,
(m) underlåter att hörsamma en order, ett 
tillfälligt eller permanent förbud mot 
behandling av uppgifter eller ett beslut om 
att avbryta av uppgiftsflödena som 
meddelats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 53.1,
(n) underlåter att uppfylla skyldigheten att 
bistå tillsynsmyndigheten eller lämna 
tillsynsmyndigheten svar, relevant 
information eller tillträde till lokaler i 
enlighet med artiklarna 28.3, 29, 34.6 
och 53.2,
(o) underlåter att följa bestämmelserna 
om säkerställande av tystnadsplikt i 
artikel 84.

Or. en
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Ändringsförslag 2923
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten får utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro till var och en 
som uppsåtligen

Or. en

Ändringsförslag 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska, beroende på 
hur allvarlig överträdelsen är, utfärda 
böter eller en varning till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
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fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

fråga om ett företag, på upp till 5 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 2926
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företags överträdelse i 
vinstsyfte, på upp till 2 % av dess årliga 
omsättning, till var och en som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet

Or. de

Ändringsförslag 2927
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter
enligt samma kriterier som anges i 
artikel 79.4 för de allvarligaste brotten på
upp till högst 1 000 000 euro eller, om det 
är fråga om ett företag, på upp till 2 % av 
dess årliga omsättning, till var och en som

Or. en
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Ändringsförslag 2928
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

6. Tillsynsmyndigheten får utfärda böter 
på upp till 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, på upp till 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter behöver större handlingsutrymme för att besluta när böter ska utfärdas 
och fastställa bötesbelopp.

Ändringsförslag 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) underlåter att hörsamma en invändning 
eller att uppfylla kravet i artikel 19,

(c) underlåter att hörsamma en invändning 
eller att uppfylla kravet i artikel 19, såvida 
inte befintliga giltiga befogenheter eller 
skäl åberopas i enlighet med denna 
förordning,

Or. es
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Ändringsförslag 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) underlåter att uppfylla villkoren vid 
åtgärder på grundval av profilering i 
enlighet med artikel 20,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2931
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämplig åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) underlåter att anta interna strategier 
eller att genomföra lämpliga åtgärder för 
att garantera och visa överensstämmelse i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 30,

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 2933
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) underlåter att utse en företrädare i 
enlighet med artikel 25,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i enlighet med artiklarna 31 
och 32,

(h) underlåter att signalera eller meddela 
ett personuppgiftsbrott eller att i tid och 
utan inskränkningar anmäla 
personuppgiftsbrottet till 
tillsynsmyndigheten eller meddela den 
registrerade i de fall detta är obligatoriskt i 
enlighet med artiklarna 31 och 32,

Or. es

Ändringsförslag 2935
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 

utgår
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personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,

Or. en

Ändringsförslag 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 33 och 34,

(i) underlåter att utföra en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd eller behandlar 
personuppgifter utan att först ha erhållit 
tillstånd från eller ha samrått med 
tillsynsmyndigheten i de fall detta är 
obligatoriskt i enlighet med artiklarna 33 
och 34,

Or. es

Ändringsförslag 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) underlåter att utse ett 
uppgiftsskyddsombud eller att skapa de 
förutsättningar som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna enligt artiklarna 35, 36 
och 37,

(j) underlåter att skapa de förutsättningar 
som krävs för att uppgiftsskyddsombudet 
ska kunna utföra arbetsuppgifterna enligt 
artiklarna 35, 36 och 37,

Or. es
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Ändringsförslag 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) missbrukar en uppgiftsskyddsförsegling 
eller en uppgiftsskyddsmärkning i den 
mening som avses i artikel 39,

(k) missbrukar en 
uppgiftsskyddsförsegling, en 
uppgiftsskyddsmärkning eller en 
certifiering i den mening som avses i 
artikel 39,

Or. es

Ändringsförslag 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I enlighet med denna artikel ska 
tidigare överträdelser som har lett till 
fällande dom samt försummelser 
upphävas enligt följande tidsfrister:
(a) Efter två år vid överträdelser som 
medför någon av de böter som anges i 
punkt 4.
(b) Efter fyra år vid överträdelser som 
medför någon av de böter som anges i 
punkt 5.
(c) Efter sex år vid överträdelser som 
medför någon av de böter som anges i 
punkt 6.

Or. es
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Ändringsförslag 2940
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Böter för överträdelser enligt punkt 6 
kan endast utfärdas för en viss typ av 
behandling av personuppgifter. När 
tillsynsmyndigheten utfärdar böter för en 
överträdelse i enlighet med denna punkt 
ska den ta hänsyn till följande fakta och 
omständigheter:
(a) i vilken utsträckning den 
registeransvarige eller det huvudsakliga 
verksamhetsstället som avses i artikel 22.4 
har antagit interna strategier och 
genomfört de åtgärder som anges i 
artiklarna 22, 23 och 30 för behandlingen 
i fråga,
(b) huruvida den registeransvarige eller 
det huvudsakliga verksamhetsstället som 
avses i artikel 22.4 har utsett ett 
uppgiftsskyddsombud enligt artikel 35,
(c) i vilken utsträckning den 
registeransvarige har gett 
uppgiftsskyddsombudet, om ett sådant har 
utsetts, möjlighet att utföra sina uppgifter 
i enlighet med artikel 37 för behandlingen 
i fråga,
(d) i vilken utsträckning 
uppgiftsskyddsombudet, om ett sådant har 
utsetts, deltog i beslutsfattandet angående 
behandlingen eller i genomförandet av 
den,
(e) huruvida den registeransvarige har 
utfört en konsekvensbedömning av
integritetsskyddet för behandlingen i 
fråga,
(f) huruvida den registeransvarige, när så 
är relevant, har uppfyllt kraven i 
artikel 26 och
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(g) i vilken utsträckning den 
registeransvarige har gett registerföraren, 
om sådan finns, instruktioner enligt 
artikel 27. 

Or. en

Motivering

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Ändringsförslag 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. I enlighet med denna artikel ska 
tidigare överträdelser som har lett till 
fällande dom samt överträdelser som 
utgör allvarliga eller avsiktliga 
försummelser upphävas enligt följande 
tidsfrister:
(a) Efter fem år vid överträdelser som 
medför någon av de böter som anges i 
punkt 4.
(b) Efter tio år vid överträdelser som 
medför någon av de böter som anges i 
punkt 5.
(c) Efter femton år vid överträdelser som 
medför någon av de böter som anges i 
punkt 6.

Or. es
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Ändringsförslag 2942
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att uppdatera de 
administrativa bötesbelopp som avses i 
punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn till 
kriterierna i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att uppdatera de 
administrativa bötesbelopp som avses i 
punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn till 
kriterierna i punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2944
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

utgår
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artikel 86 i syfte att uppdatera de 
administrativa bötesbelopp som avses i 
punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn till 
kriterierna i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2945
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att uppdatera de 
administrativa bötesbelopp som avses i 
punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn till 
kriterierna i punkt 2.

7. Kommissionen ska ha befogenhet att
efter att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 i 
syfte att uppdatera de absoluta
administrativa bötesbelopp som avses i 
punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn till 
kriterierna i punkt 2 och den 
genomsnittliga utvecklingen i fråga om 
levnadskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 2946
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
86 i syfte att uppdatera de administrativa 
bötesbelopp som avses i punkterna 4, 5 
och 6, med hänsyn till kriterierna i punkt 2.

7. När det föreligger övertygande bevis för 
att organisationer har gjort sig skyldiga 
till upprepade försummelser eller grova 
försummelser i samband med utövandet 
av sitt uppdrag enligt denna förordning 
eller om påföljderna inte avskräcker från 
allvarligt missbruk och detta inte kan 
hanteras genom den aktuella ramen ska
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kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 i 
syfte att uppdatera de administrativa 
bötesbelopp eller villkoren för dessa som 
avses i punkterna 4, 5 och 6, med hänsyn 
till kriterierna i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2947
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Artiklarna 79.4–79.7 ska inte 
tillämpas på offentliga myndigheter. 
Tillsynsmyndigheten ska inte ha 
befogenhet att fastställa böter för 
offentliga myndigheter och ålägga dessa.

Or. en

Ändringsförslag 2948
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska inom ett år efter att 
denna förordning har trätt i kraft lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som syftar till 
att fastställa kriterierna och kraven för 
det solidariska ansvaret mellan den 
registeransvariges styrelse och 
registerföraren, framför allt den 
styrelsemedlem som omnämns i 
artikel 37a, vid fall av överträdelser mot 
bestämmelserna i förordningen.
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Or. en

Ändringsförslag 2949
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Kommissionen ska inom ett år efter att 
förordningen har trätt i kraft lägga fram 
ett lagstiftningsförslag som syftar till att 
fastställa kriterierna och kraven för 
administrativa och straffrättsliga 
påföljder mot styrelsen, framför allt den 
styrelsemedlem som omnämns i 
artikel 37a, vid fall av överträdelser mot 
bestämmelserna i denna förordning som 
leder till eller har lett till skada för de 
registrerade inom ett år efter att 
förordningen har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 2950
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag som syftar till att 
fastställa villkoren och kriterierna för att 
garantera uppgiftslämnare rättsligt skydd 
inom ett år efter att denna förordning har 
trätt i kraft. 

Or. en


