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Ändringsförslag 2951
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande besluta 
om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades 
rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII endast om sådana 
undantag eller avvikelser är nödvändiga
för att förena rätten till integritet med 
reglerna om yttrandefrihet.

1. Kapitel II (Principer), kapitel III (Den 
registrerades rättigheter), kapitel IV 
(Registeransvarig och registerförare), 
kapitel V (Överföring av personuppgifter 
till tredjeländer eller internationella 
organisationer), kapitel VI (Oberoende 
tillsynsmyndigheter), kapitel VII 
(Samarbete och enhetlighet) samt 
artiklarna 73, 74, 76 och 79 i kapitel VIII 
(Rättsmedel, ansvar, påföljder och 
administrativa sanktioner) ska inte 
tillämpas på behandling av personuppgifter 
som sker uteslutande för journalistiska 
ändamål eller konstnärligt eller litterärt 
skapande, för att rätten till skydd av 
personuppgifter ska kunna förenas med 
reglerna om yttrandefrihet.

Or. en

Motivering

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Ändringsförslag 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål 
eller konstnärligt eller litterärt skapande
besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades 
rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII endast om 
sådana undantag eller avvikelser är 
nödvändiga för att förena rätten till 
integritet med reglerna om yttrandefrihet.

1. Medlemsstaterna ska besluta om 
undantag och avvikelser från kapitlen II, 
III, IV, V, VI och VII i sin helhet för att 
förena rätten till skydd av personuppgifter
med reglerna om yttrandefrihet i enlighet 
med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
hänvisningen i denna till den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i kommissionens förslag kan ge upphov till missförstånd och till tolkningen att 
endast vissa artiklar eller punkter i de berörda kapitlen kan begränsas till följd av 
yttrandefriheten. Den ändrade ordalydelsen är otvetydig och rättsligt klar. Ordalydelsen 
”uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande” är 
dessutom inte tillräckligt omfattande och kan orsaka problem för medietjänster som hanterar 
sekretessbelagda uppgifter som de behöver för sitt journalistiska arbete, även om 
behandlingen i sig inte sker för journalistiska ändamål.

Ändringsförslag 2953
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål 
eller konstnärligt eller litterärt skapande

1. Medlemsstaterna ska besluta om 
undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
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besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII, närhelst detta är 
nödvändigt för att förena rätten till skydd 
av personuppgifter med reglerna om 
yttrandefrihet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
hänvisningen i denna till den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 2954
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål 
eller konstnärligt eller litterärt skapande
besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

1. Medlemsstaterna ska besluta om 
undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII för att förena 
rätten till skydd av personuppgifter med 
reglerna om yttrandefrihet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
hänvisningen i denna till den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är identiskt med föredragandens ändringsförslag 324, förutom att 
orden ”närhelst detta är nödvändigt” inte har tagits med. Denna ordalydelse kan (miss)tolkas 
som en försvagning av medlemsstaternas skyldighet att besluta om undantag och avvikelser i 
syfte att värna om yttrandefriheten.

Ändringsförslag 2955
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål 
eller konstnärligt eller litterärt skapande
besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter besluta om 
undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII, närhelst detta är 
nödvändigt för att förena rätten till skydd 
av personuppgifter med reglerna om 
yttrandefrihet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande besluta 
om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII endast om sådana undantag 
eller avvikelser är nödvändiga för att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande besluta 
om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades rättigheter i 
kapitel III, om registeransvariga och 
registerförare i kapitel IV, om överföring 
av personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i kapitel 
VI och om samarbete och enhetlighet i 
kapitel VII och bestämmelserna om 
behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd samt 
behandling för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål i detta 
kapitel när så är nödvändigt för att förena 
rätten till skydd av personuppgifter med 
reglerna om yttrandefrihet.

Or. en

Motivering

Detta är konsekvent med artiklarna 81 och 83.

Ändringsförslag 2957
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande besluta 
om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades 

1. Kapitel II (Principer), kapitel III (Den 
registrerades rättigheter), kapitel IV 
(Registeransvarig och registerförare), 
kapitel V (Överföring av personuppgifter 
till tredjeländer eller internationella 
organisationer), kapitel VI (Oberoende 
tillsynsmyndigheter), kapitel VII 
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rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII endast om 
sådana undantag eller avvikelser är 
nödvändiga för att förena rätten till 
integritet med reglerna om yttrandefrihet.

(Samarbete och enhetlighet) samt 
artiklarna 73, 74, 76 och 79 i kapitel VIII 
(Rättsmedel, ansvar, påföljder och 
administrativa sanktioner) ska inte 
tillämpas på behandling av personuppgifter 
som sker uteslutande för journalistiska 
ändamål eller konstnärligt eller litterärt 
skapande, för att rätten till skydd av 
personuppgifter ska kunna förenas med 
reglerna om yttrandefrihet.

Or. en

Ändringsförslag 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande besluta 
om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades 
rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII endast om 
sådana undantag eller avvikelser är 
nödvändiga för att förena rätten till 
integritet med reglerna om yttrandefrihet.

1. Bestämmelserna i kapitel II, och om 
den registrerades rättigheter i kapitel III, 
om registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII ska inte tillämpas 
på behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande, för att 
rätten till skydd av personuppgifter ska 
kunna förenas med reglerna om 
yttrandefrihet, varvid den tekniska 
utvecklingen samt nya digitala medier 
också ska beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker 
uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande besluta 
om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
kapitel II, om den registrerades 
rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV, om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V, 
om oberoende tillsynsmyndigheter i 
kapitel VI och om samarbete och 
enhetlighet i kapitel VII endast om 
sådana undantag eller avvikelser är 
nödvändiga för att förena rätten till 
integritet med reglerna om yttrandefrihet.

1. Kapitel II (Principer), kapitel III (Den 
registrerades rättigheter), kapitel IV 
(Registeransvarig och registerförare), 
kapitel V (Överföring av personuppgifter 
till tredjeländer eller internationella 
organisationer), kapitel VI (Oberoende 
tillsynsmyndigheter), kapitel VII 
(Samarbete och enhetlighet) samt 
artiklarna 73, 74, 76 och 79 i 
kapitlen VIII (Rättsmedel, ansvar,
påföljder och administrativa sanktioner)
och X är inte tillämpliga på behandling av 
personuppgifter som sker uteslutande för 
journalistiska ändamål eller konstnärligt
eller litterärt skapande när det gäller att 
förena rätten till integritet med reglerna om 
yttrandefrihet.

Or. de

Motivering

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Ändringsförslag 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personuppgifter i dokument som 
förvaras hos en offentlig myndighet eller 
ett offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning avseende 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar, om detta är 
nödvändigt för att man ska kunna förena 
rätten till skydd av personuppgifter med 
principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att den demokratiska kontrollen av offentliga angelägenheter inte 
hindras på ett otillbörligt sätt av bestämmelserna om uppgiftsskydd, och att principen om 
allmänhetens tillgång till allmänna handlingar garanteras i denna förordning.

Ändringsförslag 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska, 
efter samråd med företrädare för pressen, 
författare och konstnärer, registrerade 
och organisationer från det civila 
samhället, ge vägledning om när 
undantag eller avvikelser i enlighet med 
punkt 1 kan bli nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska, 
efter samråd med företrädare för pressen, 
författare och konstnärer, registrerade 
och organisationer från det civila 
samhället, ge vägledning om när 
undantag eller avvikelser i enlighet med 
punkt 1 kan bli nödvändiga.

Or. en

Motivering

Syftet är att stärka skyddet av yttrandefriheten och forskning.

Ändringsförslag 2963
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den har antagit i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 1, och 
dessutom utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2964
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 2



PE506.173v03-00 12/110 AM\929832SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den har antagit i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 1, och 
dessutom utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2965
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den har antagit i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 1, och 
dessutom utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2966
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 

utgår
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bestämmelser den har antagit i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 1, och 
dessutom utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 2967
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Behandling av personuppgifter och 
allmänhetens rätt att få tillgång till 

allmänna handlingar
Personuppgifter i dokument som förvaras 
hos en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning avseende 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar, om detta är 
nödvändigt för att man ska kunna förena 
rätten till skydd av personuppgifter med 
principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att den demokratiska kontrollen av offentliga angelägenheter inte i 
onödan försvåras av bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Så som framförts i 
yttranden från Europeiska datatillsynsmannen, artikel 29-gruppen och Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter måste därför principen om allmänhetens tillgång till 
allmänna handlingar garanteras i en artikel och inte enbart i ett skäl.

Ändringsförslag 2968
Anna Maria Corazza Bildt
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Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Behandling av personuppgifter och 
allmänhetens rätt att få tillgång till 

allmänna handlingar
Personuppgifter i dokument som förvaras 
hos en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
EU-lagstiftning eller medlemsstatens 
lagstiftning avseende allmänhetens rätt 
att få tillgång till allmänna handlingar, 
om detta är nödvändigt för att man ska 
kunna förena rätten till skydd av 
personuppgifter med principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 2969
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Tillgång till handlingar

1. Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning fastställa nödvändiga regler 
för att förena rätten till tillgång till 
handlingar med principerna i kapitel II.
2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
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utan dröjsmål anmäla senare ändringar 
som rör dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

(Se föredragandens ändringsförslag 11 till skäl 18). Denna bestämmelse garanterar att 
befintlig lagstiftning om informationsfrihet och tillgång till handlingar inte påverkas.

Ändringsförslag 2970
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Medlemsstaterna får bestämma på vilka 
villkor ett nationellt 
identifikationsnummer eller något annat 
vedertaget sätt för identifiering får 
behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Behandling av personuppgifter och 

principen om allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar

Denna förordning gör det möjligt att vid 
tillämpningen av bestämmelserna i den ta 
hänsyn till principen om allmänhetens 



PE506.173v03-00 16/110 AM\929832SV.doc

SV

rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar. Personuppgifter i handlingar 
som förvaras hos en offentlig myndighet 
eller ett offentligt organ får lämnas ut av 
myndigheten eller organet i enlighet med 
den medlemsstatslagstiftning som den 
berörda offentliga myndigheten eller det 
berörda offentliga organet omfattas av. 
Lagstiftningen ska förena rätten till skydd 
av personuppgifter med principen om 
allmänhetens tillgång till allmänna 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 2972
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 81 utgår
Behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd
1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning och i enlighet med 
artikel 9.2 h ska behandling av 
personuppgifter om en registrerads 
hälsotillstånd ske på grundval av 
unionslagstiftning eller medlemsstaternas 
nationella lagstiftning, vilken ska 
föreskriva lämpliga och konkreta åtgärder 
för att skydda den registrerades 
berättigade intressen och vara nödvändig 
med hänsyn till
(a) förebyggande hälso- och sjukvård och 
yrkesmedicin, medicinska diagnoser, vård 
eller behandling eller administration av 
hälso- och sjukvårdstjänster, om 
uppgifterna behandlas av någon som är 
yrkesmässigt verksam på hälso- och 
sjukvårdsområdet och som enligt 
nationell lagstiftning eller bestämmelser 
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som antagits av behöriga nationella organ 
är underkastad tystnadsplikt, eller av en 
annan person som är ålagd en 
motsvarande tystnadsplikt, eller
(b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, eller
(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet i de förfaranden som 
används vid prövningen av ansökningar 
om förmåner och tjänster inom 
sjukförsäkringssystemet.
2. Behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd som är 
nödvändig för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål, såsom 
patientregister som upprättas för att 
förbättra diagnoser, göra åtskillnad 
mellan likartade typer av sjukdomar och 
förbereda undersökningar om 
terapimetoder, omfattas av de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 83.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 
för de ändamål som anges i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 2973
Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förebyggande hälso- och sjukvård och 
yrkesmedicin, medicinska diagnoser, vård 
eller behandling eller administration av 
hälso- och sjukvårdstjänster, om 
uppgifterna behandlas av någon som är 
yrkesmässigt verksam på hälso- och 
sjukvårdsområdet och som enligt nationell 
lagstiftning eller bestämmelser som 
antagits av behöriga nationella organ är 
underkastad tystnadsplikt, eller av en 
annan person som är ålagd en motsvarande 
tystnadsplikt, 

a) förebyggande hälso- och sjukvård och 
yrkesmedicin, vetenskaplig forskning, 
medicinska diagnoser, vård eller 
behandling eller administration av hälso-
och sjukvårdstjänster, om uppgifterna 
behandlas av någon som är yrkesmässigt 
verksam på hälso- och sjukvårdsområdet 
och som enligt nationell lagstiftning eller 
bestämmelser som antagits av behöriga 
nationella organ är underkastad 
tystnadsplikt, eller av en annan person som 
är ålagd en motsvarande tystnadsplikt, 

Or. fr

Ändringsförslag 2974
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om inte annat följer av undantaget i 
punkt 1b får uppgifter som tillhör de 
uppgiftskategorier som omfattas av 
artiklarna 8 och 9 behandlas för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast med den 
registrerade personens samtycke. 
Samtycke kan ges som ett 
engångssamtycke för ett specifikt 
forskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 2975
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, eller

b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, och om uppgifterna behandlas 
av någon som är underkastad 
tystnadsplikt, eller

Or. fr

Ändringsförslag 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, eller

(b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, bland annat behovet av 
att säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, eller

Or. es

Ändringsförslag 2977
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skäl av allmänt intresse på 
folkhälsoområdet, såsom behovet av att 
säkerställa skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller 
garantera höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer, bland annat för 
läkemedelsprodukter och medicinsk 
utrustning, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 2978
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet 
och tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
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i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet 
och tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster. Behandling av 
personuppgifter som rör hälsan i det 
allmännas intresse bör inte innebära att 
personuppgifter behandlas för andra 
ändamål av tredje part, exempelvis 
arbetsgivare, försäkrings- och 
bankföretag.

Or. en

Motivering

Texten i skäl 123 bör upprepas i artikel 81. På så sätt bekräftas att personuppgifter rörande 
hälsan inte får användas för andra ändamål av tredje part, exempelvis arbetsgivare, 
försäkrings- och bankföretag.

Ändringsförslag 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, för att 
säkerställa behandlingens ändamål enligt 
medlemsstaternas lagstiftning, däribland
kvalitet och kostnadseffektivitet i de 
förfaranden som används vid prövningen 
av ansökningar om förmåner och tjänster 
inom sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Motivering

I den befintliga artikel 81.1 c anges att behandling av personuppgifter rörande hälsan är 
nödvändigt för socialt skydd, men en sådan formulering kan ses som begränsande.
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Ändringsförslag 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

(c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet 
och tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 2982
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet 
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet, 
liksom inom ramen för de arbetsuppgifter 
som anges i medlemsstaternas lagstiftning 
på området för socialt skydd.

Or. fr
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Motivering

Denna ändring syftar till att garantera medlemsstaterna en större flexibilitet när det gäller 
användningen av personuppgifter på området för socialt skydd, vilket krävs på grund av 
komplexiteten på området och syftena med användningen.

Ändringsförslag 2983
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet
i de förfaranden som används vid 
prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet.

c) andra skäl av allmänt intresse på 
områden som socialt skydd, särskilt för att 
säkerställa kvalitet i de förfaranden som 
används vid prövningen av ansökningar om 
förmåner och tjänster inom 
sjukförsäkringssystemet.

Or. fr

Motivering

Kvalitet och säkerhet bör vara några av de grundläggande garantierna för uppgiftsskydd, 
särskilt när det gäller hälsouppgifter, vars mycket känsliga natur bör betonas. Dessa 
garantier och de åtgärder som syftar till att genomföra dessa är ännu viktigare med tanke på 
den pågående utvecklingen av ”e-hälsa”, vilket kräver en förbättrad säkerhet vad uppgifterna 
beträffar.

Ändringsförslag 2984
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Ingående eller fullgörande av 
försäkringsavtal, särskilt för bedömning 
av försäkrade risker, beräkning av 
premier, skadereglering och utbetalning 
av förmåner samt förebyggande och 
upptäckande av bedrägerier i samband 
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med försäkringsavtal.

Or. en

Motivering

Behandling av relevanta personuppgifter rörande hälsan är grundläggande t.ex. för 
tillhandahållandet av försäkringstjänster (t.ex. livförsäkringar), och bör därför vara tillåten 
för bedömning av försäkrade risker, beräkning av premier, skadereglering och utbetalning av 
förmåner, utan krav på att anhålla om den registrerades uttryckliga, specifika och 
informerade samtycke före varje behandling.

Ändringsförslag 2985
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd som är 
nödvändig för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål, såsom 
patientregister som upprättas för att 
förbättra diagnoser, göra åtskillnad mellan 
likartade typer av sjukdomar och förbereda 
undersökningar om terapimetoder, 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 83.

2. Utan att det påverkar eventuella 
undantag eller avvikelser enligt artikel 80 
ska behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd som är 
nödvändig för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål, såsom 
patientregister som upprättas för att 
förbättra diagnoser, göra åtskillnad mellan 
likartade typer av sjukdomar och förbereda 
undersökningar om terapimetoder, 
omfattas av de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 83.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att artikel 81 kompletterar artikel 80, och inte begränsar den.

Ändringsförslag 2986
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd som är 
nödvändig för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål, såsom 
patientregister som upprättas för att 
förbättra diagnoser, göra åtskillnad 
mellan likartade typer av sjukdomar och 
förbereda undersökningar om 
terapimetoder, omfattas av de villkor och 
skyddsåtgärder som avses i artikel 83.

2. Behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd som är 
nödvändig för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål ska 
tillåtas endast med den registrerades 
samtycke och ska omfattas av de villkor 
och skyddsåtgärder som avses i artikel 83.

Or. en

Ändringsförslag 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När den registrerades samtycke krävs 
för behandling av personuppgifter 
rörande hälsan bör den registrerade 
erbjudas möjligheten att lämna generellt 
samtycke. Medlemsstaterna får i alla 
händelser införa undantag från kravet på 
samtycke till behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål 
enligt vad som avses i punkt 2, om 
forskningen tjänar ett viktigt allmänt 
intresse. Sådana undantag från 
behandling ska omfattas av villkoret att 
behandlingen får utföras om det är 
rimligt att använda anonymiserade eller 
pseudonymiserade uppgifter. Uppgifterna 
måste anonymiseras eller 
pseudonymiseras enligt högsta tekniska 
standarder och alla nödvändiga åtgärder 
ska vidtas för att man ska kunna 
förhindra identifiering av registrerade.

Or. en
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Motivering

”Generellt samtycke” är en praktisk lösning för att skydda och främja forskning för 
hälsoändamål.

Ändringsförslag 2988
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Insamling och vidareutnyttjande av 
hälsouppgifter i kommersiellt syfte är inte 
förenligt med denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 2989
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 
för de ändamål som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2990
Axel Voss



AM\929832SV.doc 27/110 PE506.173v03-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 
för de ändamål som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 
för de ändamål som anges i punkt 1.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2992
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att utgår



PE506.173v03-00 28/110 AM\929832SV.doc

SV

anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 
för de ändamål som anges i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 
för de ändamål som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2994
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet enligt punkt 1 b, samt 
kriterier och krav för det skydd som ska 
finnas vid behandling av personuppgifter 

utgår



AM\929832SV.doc 29/110 PE506.173v03-00

SV

för de ändamål som anges i punkt 1.

Or. fr

Ändringsförslag 2995
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom folkhälsoområdet 
enligt punkt 1 b, samt kriterier och krav 
för det skydd som ska finnas vid 
behandling av personuppgifter för de 
ändamål som anges i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom folkhälsoområdet 
enligt punkt 1 b.

Or. en

Ändringsförslag 2996
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare specificera andra skäl 
av allmänt intresse inom folkhälsoområdet 
enligt punkt 1 b, samt kriterier och krav för 
det skydd som ska finnas vid behandling av 
personuppgifter för de ändamål som anges 
i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
ytterligare specificera andra skäl av allmänt 
intresse inom folkhälsoområdet enligt 
punkt 1 b, samt kriterier och krav för det 
skydd som ska finnas vid behandling av 
personuppgifter för de ändamål som anges 
i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 2997
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En registeransvarig eller 
registerförare får överföra 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation för hälso- och 
sjukvårdsändamål om
(a) dessa ändamål inte rimligen kan 
uppfyllas genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,
(b) mottagaren inte på ett rimligt sätt har 
tillgång till uppgifter som gör det möjligt 
att hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person, och
(c) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
uppgiftsmottagaren förbjuder att de 
registrerade ska kunna identifieras igen 
och begränsar behandlingen i enlighet 
med de villkor och skyddsåtgärder som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Motivering

Överföring av pseudonymiserade uppgifter för forskningsändamål är berättigad.

Ändringsförslag 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får personuppgifter 
behandlas i samband med en tillverkares 
rättsliga skyldigheter före och efter 
marknadsföring med avseende på klinisk 
utvärdering av medicinsk utrustning.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 2999
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 81a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 81a
Behandling av uppgifter i syfte att 

upprätthålla lagen
Domstolars och verkställande 
myndigheters behandling av 
personuppgifter omfattas av 
Europeiska unionens och 
medlemsstaternas rättsregler. På så vis 
säkerställs att rätten att bli hörd, skyddet 
av personuppgifter och skyldigheten att 
upprätthålla ett effektivt rättsskydd avvägs 
på lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 



PE506.173v03-00 32/110 AM\929832SV.doc

SV

die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Ändringsförslag 3000
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 81b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 81b
Behandling av personuppgifter för 
verkställighet av rättsliga påföljder

Medlemsstaterna får i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
utfärda särskilda rättsföreskrifter som 
anger villkoren för domstolars, 
åklagarmyndigheters och verkställande 
myndigheters behandling av 
personuppgifter med hänsyn till 
allmänintresset i syfte att verkställa 
rättsliga påföljder.

Or. de

Ändringsförslag 3001
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår
Behandling av personuppgifter i 
anställningsförhållanden
1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter 
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i anställningsförhållanden, särskilt när 
det gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse 
från i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är 
knutna till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.
2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Förordningens harmonisering av de rättsliga grunder som används inom EU bör omfatta 
uppgiftsskydd i samband med anställningsförhållanden. Därför utgår denna artikel.

Ändringsförslag 3002
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag eller 
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föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

genom kollektivavtal föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive befrielse från i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
ledning, planering och organisering av 
arbetet samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen liksom fällande 
brottmålsdomar, men också när det gäller 
att såväl kollektivt som individuellt utöva 
och komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 3003
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. I enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna enligt 
nationell lagstiftning och praxis reglera
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Or. en
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Ändringsförslag 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag eller 
genom kollektivavtal föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive befrielse från i lag eller 
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
ledning, planering och organisering av 
arbetet, fällande brottmålsdomar samt 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, men 
också när det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 3005
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 

1. I enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna enligt 
nationell lagstiftning och praxis
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
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säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet. 

Detta påverkar inte medlemsstaternas rätt 
att främja eller tillåta kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter som är 
förmånligare för arbetstagarna. 
Skyddsnivån i denna förordning ska 
utgöra minimiskyddsnivån enligt lag eller 
kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från
i lag eller kollektivavtal stadgade
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. I enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna genom 
rättsregler i lag föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
bland annat när det gäller rekrytering och 
platsansökningar inom företagsgruppen, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive lagstadgade och 
kollektivavtalsrättsliga skyldigheter, 
affärsöverenskommelser och 
kollektivavtal, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.
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Bestämmelserna får dock inte ge en lägre 
skyddsnivå än i denna förordning.
Medlemsstaternas rätt att utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna när det gäller 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för ett anställningsförhållande ska 
inte påverkas.
Utan hinder av vad som sägs i de övriga 
föreskrifterna i denna förordning ska 
medlemsstaternas nationella 
bestämmelser som avses i punkt 1 återge 
minst följande miniminormer:

Or. de

Ändringsförslag 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning får medlemsstaterna i 
lag föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. I enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis får medlemsstaterna föreskriva 
särskilda bestämmelser om behandling av 
anställdas personuppgifter på 
arbetsmarknaden, särskilt men inte enbart
när det gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive fullgörande av 
i lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet. I denna 
förordning erkänns den roll som 
arbetsmarknadens parter spelar. I länder 
där det överlåts åt arbetsmarknadens 
parter att genom kollektivavtal reglera 
löner och diverse andra arbetsvillkor ska 
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särskild hänsyn tas till parternas 
skyldigheter och rättigheter enligt 
kollektivavtal när artikel 6.1f tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 3008
Jean Lambert

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. I enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning och med beaktande av 
proportionalitetsprincipen får 
medlemsstaterna genom rättsliga 
bestämmelser föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt men inte begränsat till rekrytering 
och platsansökningar inom en 
företagskoncern, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag och kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, företagsavtal och 
kollektivavtal i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis, ledning, planering 
och organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Detta ska inte påverka medlemsstaternas 
rätt – eller arbetsmarknadsparternas rätt 
via kollektivavtal – att för behandlingen 
av anställdas personuppgifter inom ramen 
för ett anställningsförhållande utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna.

Or. en
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Ändringsförslag 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

1. I enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag 
föreskriva särskilda bestämmelser om 
behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Or. en

Ändringsförslag 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas rätt att utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna när det gäller 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för ett anställningsförhållande ska 
inte påverkas.

Or. de
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Ändringsförslag 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det är inte tillåtet med profilering i 
anställningssammanhang.

Or. de

Ändringsförslag 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande behandling av 
personuppgifter av arbetsgivaren i 
anställningsförhållanden är förbjuden:
(a) Behandling av uppgifter utan att den 
anställde informeras i förväg enligt vad 
som avses i artikel 14.
(b) Genetiska uppgifter.
(c) Medicinska uppgifter.
(d) Övervakning av fackförenings- och 
personalombud när de utövar sin 
verksamhet, däribland svartlistning av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgifter om arbetstagare får endast 
behandlas på ett sådant sätt och för 
sådana ändamål som antingen
a) föreskrivs genom bindande regler i 
nationell lagstiftning, eller
b) krävs för att motivera, genomföra eller 
avsluta anställningsförhållandet, eller
c) krävs för att fullgöra skyldigheter enligt 
anställningsavtal eller respektera 
rättigheter som följer av 
anställningsförhållandet, eller
d) krävs för regelrätt drift av 
informationstekniska system, eller
e) krävs för tjänster som den anställde 
frivilligt utnyttjar inom företaget.

Or. de

Ändringsförslag 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande behandling av 
personuppgifter av en arbetsgivare eller 
en tredje part som har en direkt eller 
indirekt relation till arbetsgivaren eller 
som arbetar på order från eller för en 
arbetsgivares räkning i ett 
anställningsförhållande är förbjuden:
(a) Behandling av uppgifter utan att den 
anställde informeras i förväg enligt vad 
som avses i artikel 14.
(b) Ständig kontroll av arbetstagare eller 
av deras arbetsprestationer och 
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uppförande, oberoende av vilken teknik 
som används.
(c) Genetiska uppgifter.
(d) Medicinska uppgifter.
(e) Övervakning av fackförenings- och 
personalombud när de utövar sin 
verksamhet, däribland svartlistning av 
arbetstagare.
Detta gäller såväl arbetstagares som 
platssökandes personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Anställdas personuppgifter, framför 
allt känsliga uppgifter om t.ex. politiska 
uppfattningar och facklig tillhörighet 
eller verksamhet, får under inga 
omständigheter användas för att svartlista 
arbetstagare och i syfte att försvåra för 
eller hindra dem från framtida 
anställningar. Det är förbjudet att 
behandla sådana uppgifter och använda 
dem i anställningssammanhang samt 
upprätta och vidarebefordra svarta listor 
över arbetstagare. Medlemsstaterna ska 
genomföra kontroller och anta lämpliga 
sanktioner i enlighet med artikel 79.6 för 
att se till att denna punkt tillämpas 
effektivt.

Or. de

Ändringsförslag 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Behandling av personuppgifter i 
socialförsäkringsärenden
Medlemsstaterna får i enlighet med
bestämmelserna i denna förordning anta 
särskilda lagstiftningsbestämmelser med 
närmare villkor för behandling av 
personuppgifter av deras offentliga och 
privata institutioner och avdelningar i 
socialförsäkringsärenden om det sker i 
allmänhetens intresse.
Varje medlemsstat ska senast den dag som 
anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare ändringar 
som rör dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

Behandling av personuppgifter i samband med socialförsäkringsärenden utförs av både 
offentliga och privata icke-statliga organ.

Ändringsförslag 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Utan hinder av vad som sägs i de 
övriga föreskrifterna i denna förordning 
ska medlemsstaternas nationella 
bestämmelser enligt vad som avses i 
punkt 1 omfatta minst följande 
miniminormer:
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a) Anställdas personuppgifter får inte 
behandlas utan att de anställda vet om 
det. Den registrerades integritet och 
privatliv ska alltid respekteras.
b) Det är inte tillåtet med optisk-
elektronisk övervakning av de delar av ett 
företag som inte är tillgängliga för 
allmänheten, om övervakningen i 
huvudsak inriktar sig på den anställdes 
privata livsföring, framför allt inte i 
sanitetsutrymmen, omklädningsrum, 
pausrum och sovrum.
c) Optisk-elektronisk övervakning i de 
delar av företag som är tillgängliga för 
allmänheten och i de delar som inte är 
tillgängliga för allmänheten och som inte 
i huvudsak används för den anställdes 
privata livsföring, t.ex. entréer, foajéer, 
kontor, verkstäder eller liknande, är 
endast tillåten om det är absolut 
nödvändigt för att skydda de anställda och 
företaget.
d) Övervakning av de allmänt tillgängliga 
delarna av ett företag bör i möjligaste 
mån inte omfatta anställda på 
arbetsplatsen. Innan övervakningen äger 
rum måste den anställde informeras om 
när övervakningen ska ske och hur länge 
den ska pågå.
e) Akustisk-elektronisk övervakning är 
endast tillåten om det är obligatoriskt för 
den allmänna säkerheten, t.ex. i 
flygplanens cockpit. Hemlig övervakning 
är aldrig tillåten.
f) Arbetstagarrepresentanter som 
föreskrivs enligt unionslagstiftningen, 
medlemsstaternas rättsföreskrifter 
och/eller gällande praxis, t.ex. fackliga 
ombud, får inte övervakas i sin 
verksamhet som representanter. Samma 
sak gäller så kallad svartlistning.
g) Uppgifter om anställdas hälsotillstånd, 
särskilt sådana som framtagits genom 
yrkesmedicinska undersökningar enligt 
artikel 81.1 a, får inte vara tillgängliga för 
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arbetsgivaren.
h) Det är inte tillåtet med profilering och 
behandlingsförfaranden som syftar till 
ständig kontroll av de anställda och deras 
arbete eller förhållningssätt. Detta gäller 
oavsett vilken teknik som används.

Or. de

Ändringsförslag 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Övervakning i syfte att kontrollera de 
anställdas arbetsprestation är förbjuden.

Or. de

Ändringsförslag 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I de fall som avses i leden b–e i 
punkt 1a och som omfattas av denna 
förordning får nationell lagstiftning eller 
lagstadgade kollektivavtal mellan 
arbetsgivare och anställda innehålla 
villkor för konkreta förfaranden, 
förfarandens utformning samt 
genomförande av eller förbud mot 
behandling.

Or. de
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Ändringsförslag 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Anställdas personuppgifter får inte 
behandlas utan att de anställda vet om 
det. Den anställdes integritet och privatliv 
ska alltid respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Om ett företag har 
arbetstagarrepresentanter i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning, får 
arbetsgivaren endast behandla 
personuppgifterna om den lagstadgade 
rätten till medverkan beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Det är inte tillåtet med öppen optisk-
elektronisk och öppen akustisk-
elektronisk övervakning av de delar av ett 
företag som inte är tillgängliga för 
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allmänheten och som i huvudsak används 
för den anställdes privata livsföring, 
framför allt i sanitetsutrymmen, 
omklädningsrum, pausrum och sovrum. 
Öppen optisk-elektronisk övervakning 
och/eller öppen akustisk-elektronisk 
övervakning i delar av företaget som är 
tillgängliga för allmänheten och i delar 
som inte är tillgängliga för allmänheten 
och som inte i huvudsak används för den 
anställdes privata livsföring, t.ex. entréer,
foajéer, kontor, verkstäder eller liknande, 
är endast tillåten för att värna om de 
anställdas och företagets säkerhet. 
Övervakning av de allmänt tillgängliga 
delarna av ett företag bör inte omfatta 
anställda på arbetsplatsen, om det kan 
undvikas. Innan övervakningen äger rum 
måste den anställde informeras om när 
övervakningen ska ske och hur länge den 
ska pågå. Upptagningarna från 
övervakningen måste raderas kort 
därefter, dock senast en månad efter 
övervakningstillfället. Hemlig 
övervakning är aldrig tillåten.

Or. de

Ändringsförslag 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Om det finns planer på att överföra 
uppgifter om anställda till enheter utanför 
denna förordnings räckvidd måste varje 
enskilt fall prövas av arbetsgivarens 
uppgiftsskyddsombud i enlighet med 
artikel 33.

Or. de
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Ändringsförslag 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Om företag i samband med 
lagstadgade läkarundersökningar 
och/eller lämplighetstest samlar in eller 
behandlar personuppgifter ska de 
dessförinnan upplysa den sökande eller 
den anställde om vad uppgifterna ska 
användas till och därefter delge 
uppgifterna och resultaten till 
vederbörande och förklara dem. 
Uppgiftsinsamling som avser genetiska 
test och analyser är förbjuden.
Insamling och bearbetning av 
personuppgifter i samband med 
läkarundersökningar och/eller 
lämplighetstest får endast ske om det är 
nödvändigt för hälsoskyddet på 
arbetsplatsen och för företagets 
hälsofrämjande åtgärder för personalen. 
Uppgifterna får inte vara direkt 
tillgängliga för arbetsgivaren. Uppgifter 
om sökande ska behandlas som uppgifter 
om anställda.
Det är förbjudet att samla in 
hälsouppgifter som underlag för att säga 
upp en anställd av hälsoskäl.

Or. de

Ändringsförslag 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Uppgifter om anställdas 
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förhållningssätt eller arbetsprestation som 
samlats in eller behandlats i strid med 
denna förordning får varken användas 
rättsligt eller utomrättsligt.

Or. de

Ändringsförslag 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g. Frågan om huruvida och i vilken 
omfattning det är tillåtet att använda 
telefon, e-post, internet och andra 
telekommunikationstjänster också för 
privata ändamål får regleras genom 
rättsföreskrifter, särskilt genom 
kollektivavtal. Användning för privata 
ändamål kan också beviljas i 
anställningsavtalet. Om användning för 
privata ändamål är tillåten får behandling 
av hithörande trafikuppgifter ske förutsatt 
att den anställde informeras om detta i 
förväg och endast i syfte att garantera 
datasäkerheten, att trygga 
telekommunikationsnätens och 
telekommunikationstjänsternas ostörda 
funktion samt för avräkningsändamål. 
Det är dock förbjudet att gå igenom 
innehållet i privat e-post.

Or. de

Ändringsförslag 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1g (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g. Arbetstagarrepresentanter eller 
fackföreningar kan bevaka de rättigheter 
som avses i artikel 76 för de anställda som 
de företräder.

Or. de

Ändringsförslag 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1h. Det är förbjudet att samla in och 
behandla information eller uppgifter om 
anställda eller sökande via sådana sociala 
nätverk som inte är särskilda 
ansökningsportaler.

Or. de

Ändringsförslag 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1h. Utan hinder av nationell lagstiftning 
avseende arbetstagarrepresentanters rätt 
att medverka bör dessa delta i beslut om 
a) att utse uppgiftsskyddsombud i enlighet 
med avsnitt 4,
b) att inrätta och anpassa system för 
uppgiftsbehandling, och
c) att formulera bindande företagsregler.
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Or. de

Ändringsförslag 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1i. Sådana uppgifter om anställda som är 
felaktiga eller vars riktighet bestrids av 
anställda eller som insamlats på ett 
otillåtet sätt får inte användas.

Or. de

Ändringsförslag 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1j. Anställda får inte missgynnas på 
grund av att de avböjer att delta i en 
otillåten undersökning eller 
uppgiftsinsamling eller har lämnat 
felaktiga uppgifter eller invänder mot 
otillåten insamling eller användning av 
uppgifter om anställda.

Or. de

Ändringsförslag 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1 k (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1k. Utan att detta påverkar rättigheter till 
information och medbestämmande enligt
nationell arbetslagstiftning ska 
arbetstagarrepresentanter samt 
europeiska företagsrådet ha följande 
rättigheter:
a) Rätt att rådfrågas när företagets 
uppgiftsskyddsombud utses (artikel 35.7).
b) Rätt till regelbunden rådgivning och 
information från företagets 
uppgiftsskyddsombud.
c) Rätt att företräda berörda arbetstagare 
inför en allmän nationell domstol 
(artikel 73) och möjlighet till grupptalan 
(artikel 75).
d) Rätt att rådfrågas vid utformningen av 
bindande företagsregler (artikel 43).

Or. de

Ändringsförslag 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 3034
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid obligatoriska 
läkarundersökningar och inträdesprov för 
sökande måste den registrerade 
informeras innan uppgifterna samlas in.

Or. en

Ändringsförslag 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fackföreningar ska ha rätt att 
företräda anställda som lämnar in 
klagomål till tillsynsmyndigheten eller vid 
talan inför domstol. Fackföreningar ska 
dessutom ha rätt att föra grupptalan.

Or. en

Ändringsförslag 3036
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Insamling och vidareutnyttjande av 
uppgifter i anställningsförhållanden i 
kommersiellt syfte är inte förenligt med 
denna förordning.
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Or. fr

Ändringsförslag 3037
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Öppna optisk-elektroniska 
kontrollanordningar eller biometriska 
anordningar är endast tillåtna i 
undantagsfall och endast med 
arbetstagarföreträdarnas samtycke. 
Villkoren för kontroller ska fastställas i 
lag eller genom kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 3038
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3039
Sari Essayah
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Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 3041
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 

utgår
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och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 3044
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 3045
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fackföreningar ska ha rätt att 
företräda arbetstagare som lämnar in 
klagomål till tillsynsmyndigheten eller vid 
talan inför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 3046
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. På förslag från kommissionen ska 
Europaparlamentet och rådet se över 
denna artikel senast två år efter det datum 
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som anges i artikel 91.2.

Or. en

Ändringsförslag 3047
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 82a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82a
Behandling av personuppgifter i 

socialförsäkringsärenden
1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning anta 
särskilda lagstiftningsbestämmelser med 
närmare villkor för deras offentliga 
institutioners och avdelningars 
behandling av personuppgifter i 
socialförsäkringsärenden om det sker i det 
allmänna intresset.
2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
senast en månad från det att ändringen 
antagits anmäla senare ändringar som rör 
dessa bestämmelser.

Or. hu

Motivering

"Utan dröjsmål" är inte konkret. Det är viktigt att föreskriva en precis tidsfrist.

Ändringsförslag 3048
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 82a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82a
Behandling av personuppgifter i

socialförsäkringsärenden
1. Medlemsstaterna får, i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning, anta 
särskilda rättsliga bestämmelser som 
specificerar de villkor för behandling av 
personuppgifter som deras institutioner 
och offentliga och privata 
socialförsäkringstjänster ska uppfylla om 
behandlingen görs i allmänhetens 
intresse.
2. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka bestämmelser den 
har antagit i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare ändringar 
som rör dessa bestämmelser.

Or. fr

Motivering

Denna ändring är i huvudsak en upprepning av föredragandens ändringsförslag 333. Den 
begränsar dock inte behandlingen till enbart institutioner och offentliga 
socialförsäkringstjänster, utan även till privata organisationer, till exempel ömsesidiga 
socialförsäkringsbolag.

Ändringsförslag 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Behandling för historiska, statistiska och 
vetenskapliga forskningsändamål

Behandling för historiska, statistiska och 
vetenskapliga ändamål

Or. en
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Motivering

Ordalydelsen i kommissionens förslag är oklar och öppen för tolkningar. Det är oklart om det 
är historisk forskning, statistisk forskning och vetenskaplig forskning som avses. Om så är 
fallet skulle detta medföra en inskränkning av

Ändringsförslag 3050
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Personuppgifter får behandlas för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

Or. en

Ändringsförslag 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga ändamål
endast under förutsättning att

Or. en

Ändringsförslag 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål samt för officiella eller 
administrativa förundersökningar för att 
fastställa biologiskt föräldraskap endast 
under förutsättning att

Or. es

Ändringsförslag 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,

(a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av 
anonymiserade uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 3054
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppgifter som gör det möjligt att 
hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person hålls 
åtskilda från övrig information så länge 
som dessa ändamål kan uppfyllas på det 
sättet.

utgår
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Or. en

Motivering

Registerförarens skyldighet att hålla identifierbara uppgifter åtskilda från övrig information 
innan den kan behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga forskningsändamål är 
både betungande och eventuellt alltför kostsam.

Ändringsförslag 3055
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppgifter som gör det möjligt att 
hänföra information till en identifierad eller 
identifierbar registrerad person hålls 
åtskilda från övrig information så länge 
som dessa ändamål kan uppfyllas på det 
sättet.

(b) uppgifter som gör det möjligt att 
hänföra information till en identifierad eller 
identifierbar registrerad person när det är 
tekniskt och praktiskt möjligt hålls åtskilda 
från övrig information så länge som dessa 
ändamål kan uppfyllas på det sättet.

Or. en

Ändringsförslag 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppgifter som gör det möjligt att 
hänföra information till en identifierad eller 
identifierbar registrerad person hålls 
åtskilda från övrig information så länge 
som dessa ändamål kan uppfyllas på det 
sättet.

(b) uppgifter som gör det möjligt att 
hänföra information till en identifierad eller 
identifierbar registrerad person hålls 
åtskilda från övrig information så länge 
som dessa ändamål kan uppfyllas på det 
sättet. Personuppgifter som behandlas 
inom ramen för officiella eller 
administrativa förundersökningar för att 
fastställa biologiskt föräldraskap ska 
endast meddelas de registrerade i 
tillämpliga fall och utan att det påverkar 
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rätten att inge ett straffrättsligt klagomål 
om detta är tillåtet enligt lagstiftningen.

Or. es

Ändringsförslag 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) , i de fall då uppgifterna ska 
behandlas för vetenskapliga 
forskningsändamål, en oberoende 
forskningsetikkommitté har utfärdat ett 
positivt yttrande över det vetenskapliga 
forskningsprojektet,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag lyfter fram etikkommittéernas roll. De utgör en viktig garanti som 
underbygger användning av personuppgifter i forskning utan uttryckligt samtycke. 
Kombinerat med ändringsförslaget till skäl 124 innebär detta ändringsförslag att artikeln blir 
förenlig med Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk 
forskning som omfattar människor (2008).

Ändringsförslag 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) behandlingen av personuppgifterna 
sker för att skapa aggregerade 
uppgiftsrapporter som antingen består av 
anonymiserade eller pseudonymiserade 
uppgifter eller bådadera.
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Or. en

Ändringsförslag 3059
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) , i de fall då uppgifterna ska 
behandlas för vetenskapliga 
forskningsändamål, en oberoende 
forskningsetikkommitté har utfärdat ett 
positivt yttrande över det vetenskapliga 
forskningsprojektet.

Or. en

Ändringsförslag 3060
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) medlemsstaterna får i sin lagstiftning 
föreskriva undantag från det krav på 
samtycke för forskning som avses i 
punkt 1a om det handlar om forskning av 
exceptionellt starkt allmänintresse, 
förutsatt att denna forskning inte kan 
göras på annat sätt. De berörda 
uppgifterna ska vara anonymiserade eller, 
om detta inte är möjligt för 
forskningsändamål, pseudonymiserade på 
ett sätt som uppfyller högsta tekniska 
krav, och alla nödvändiga åtgärder ska 
vidtas för att förhindra att de registrerade 
kan identifieras. Behandlingen ska 
godkännas på förhand av den behöriga 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 34.1.
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Or. en

Ändringsförslag 3061
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) det inte går att hänföra den 
behandlade informationen till en 
identifierad eller identifierbar person.

Or. fr

Ändringsförslag 3062
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ytterligare behandling av uppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
oförenlig med dessa ändamål enligt 
artikel 5.1 b förutsatt att behandlingen
(a) uppfyller villkoren och 
skyddsåtgärderna i denna artikel, och
(b) uppfyller all övrig relevant 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
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or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Ändringsförslag 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för denna förordning, 
särskilt denna artikel, får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser om behandlingen av 
personuppgifter för vetenskapliga 
forskningsändamål, särskilt inom 
folkhälsoforskningen.

Or. en

Ändringsförslag 3064
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Behandling av personuppgifter för 
opinionsundersökningar och social 
forskning ska vara laglig om uppgifterna 
anonymiseras så tidigt som möjligt och på 
ett sådant sätt att de registrerade inte 
längre är identifierbara.

Or. en
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Ändringsförslag 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ytterligare behandling av uppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
oförenlig med artikel 5.1 b förutsatt att 
behandlingen
(a) uppfyller villkoren och 
skyddsåtgärderna i denna artikel, och
(b) uppfyller all övrig relevant 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 3066
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En person kan ge sitt samtycke till att 
känsliga uppgifter som rör honom eller 
henne får användas för icke angivna 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål utan att personen 
informeras om varje specifikt 
forskningsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om den registrerade har gett sitt 
samtycke till behandling av uppgifter för 
historisk, statistisk och vetenskaplig 
forskning. För historisk, statistisk och 
vetenskaplig forskning är ett 
engångssamtycke tillräckligt och den 
registrerade behöver inte ge sitt 
uttryckliga samtycke varje gång. Det är 
inte heller nödvändigt att informera den 
registrerade separat innan hans eller 
hennes uppgifter behandlas för 
forskningsändamål. 

Or. en

Ändringsförslag 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vidare behandling av känsliga 
personuppgifter för medicinska 
forskningsändamål får tillåtas enligt 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, och på villkor att en 
etikkommitté har utfärdat ett positivt 
yttrande.

Or. en

Motivering

Återanvändning av personuppgifter är mycket viktigt när nya forskningsfrågor uppstår som 
inte kunde förutses när uppgifterna samlades in. Villkor för återanvändning bör fastställas i 
nationell lagstiftning, och vara föremål för granskning och godkännande av en etikkommitté.

Ändringsförslag 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ytterligare behandling av uppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
oförenlig med artikel 5.1 b förutsatt att 
behandlingen

(a) uppfyller villkoren och 
skyddsåtgärderna i denna artikel, och
(b) uppfyller all övrig relevant 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 3070
Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ytterligare behandling av 
uppgifter för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål är av ett 
mycket starkt allmänt intresse, och om 
villkoren och skyddsåtgärderna i denna 
artikel iakttas, omfattas den inte av kravet 
i artikel 5.1 b.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att förenkla insamlingen av personuppgifter för forskningsändamål 
när detta är en nödvändig och proportionerlig åtgärd.
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Ändringsförslag 3071
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om inte annat följer av undantaget i 
punkt 1b får personuppgifter i de 
uppgiftskategorier som omfattas av 
artiklarna 8 och 9 behandlas för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast med den 
registrerade personens samtycke om de 
inte anonymiseras enligt lämpliga 
tekniska standarder och så tidigt som 
möjligt för forskningsändamålen.

Or. en

Ändringsförslag 3072
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,

(a) dessa ändamål inte rimligen kan 
uppnås genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade, och

Or. en

Motivering

Det befintliga villkoret är för strängt, och ersätts med ett mer genomförbart och rimligt 
villkor.



AM\929832SV.doc 71/110 PE506.173v03-00

SV

Ändringsförslag 3073
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organ som utför historisk, statistisk 
eller vetenskaplig forskning får publicera 
eller avslöja personuppgifter på annat sätt 
endast under förutsättning att

utgår

(a) den registrerade har lämnat sitt 
samtycket till detta, med förbehåll för 
villkoren i artikel 7,
(b) offentliggörandet av personuppgifter 
är nödvändigt för att lägga fram 
forskningsresultat eller för att underlätta 
forskning, så länge inte den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter överskuggar dessa intressen, 
eller
(c) den registrerade har gjort uppgifterna 
offentliga.

Or. en

Ändringsförslag 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organ som utför historisk, statistisk 
eller vetenskaplig forskning får publicera 
eller avslöja personuppgifter på annat sätt 
endast under förutsättning att

2. Organ som använder personuppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål får 
publicera eller avslöja personuppgifter på 
annat sätt endast under förutsättning att

Or. en
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Ändringsförslag 3075
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En registeransvarig eller 
registerförare får endast överföra 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål om
(a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,
(b) mottagaren inte på ett rimligt sätt har 
tillgång till uppgifter som gör det möjligt 
att hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person, och
(c) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
uppgiftsmottagaren förbjuder att de 
registrerade ska kunna identifieras igen 
och begränsar behandlingen i enlighet 
med de villkor och skyddsåtgärder som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 3076
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När den registrerades samtycke krävs 
för behandling av medicinska uppgifter 
uteslutande för 
folkhälsoforskningsändamål får den 
registrerade erbjudas möjligheten att 
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lämna generellt samtycke till att 
uppgifterna används för 
epidemiforskning, överbryggande 
forskning och klinisk forskning.
När personuppgifter insamlas för 
statistiska ändamål och folkhälsoändamål 
bör uppgifterna avidentifieras omedelbart 
efter det att de insamlats, kontrollerats 
eller matchats, utom ifall 
identifieringsuppgifterna fortfarande 
behövs för statistiska ändamål och 
folkhälsoändamål, såsom 
epidemiforskning, överbryggande 
forskning och klinisk forskning.

Or. en

Ändringsförslag 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En registeransvarig eller 
registerförare får endast överföra 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål om
(a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på 
annat sätt genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,
(b) mottagaren inte på ett rimligt sätt har 
tillgång till uppgifter som gör det möjligt 
att hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person, och
(c) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
uppgiftsmottagaren förbjuder att de 
registrerade ska kunna identifieras igen 
och begränsar behandlingen i enlighet 



PE506.173v03-00 74/110 AM\929832SV.doc

SV

med de villkor och skyddsåtgärder som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Motivering

En mottagare av nyckelkodade uppgifter som överförs för vetenskapliga forskningsändamål 
har inga möjligheter att identifiera de registrerade personerna och kommer enligt detta 
ändringsförslag inte att ha tillgång till nyckeln och är enligt avtal förhindrad från att 
identifiera de registrerade personerna. Detta ändringsförslag formaliserar en process för att i 
rimlig grad se till att nyckelkodade uppgifter om registrerade personer inte kan och inte 
kommer att kunna identifieras av mottagare i tredjeland, vilket tillåter en överföring av dessa 
uppgifter utan ytterligare problem.

Ändringsförslag 3078
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan anta specifika 
åtgärder för att reglera behandling av 
personuppgifter för historiska, statistiska 
och vetenskapliga ändamål, med hänsyn 
till bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel samt Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När den registrerades samtycke krävs 
enligt denna artikel bör den registrerade 
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erbjudas möjligheten att lämna generellt 
samtycke.

Or. en

Motivering

”Generellt samtycke” är en praktisk lösning i forskningssammanhang.

Ändringsförslag 3080
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Insamling och vidareutnyttjande av 
uppgifter om historisk, statistisk och 
vetenskaplig forskning i kommersiellt 
syfte är inte förenligt med denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 3081
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1b, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare ändringar 
som rör dessa bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den registrerade har lämnat sitt 
samtycket till detta, med förbehåll för 
villkoren i artikel 7,

(a) den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till detta, med förbehåll för 
villkoren i artikel 7, eller

Or. en

Ändringsförslag 3083
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) offentliggörandet av personuppgifter 
är nödvändigt för att lägga fram 
forskningsresultat eller för att underlätta 
forskning, så länge inte den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter överskuggar dessa intressen, 
or

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Ytterligare behandling av uppgifter 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål ska inte anses 
oförenlig med artikel 5.1 b förutsatt att 
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behandlingen
(i) uppfyller villkoren och 
skyddsåtgärderna i denna artikel, och
(ii) uppfyller all övrig relevant 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Ändringsförslag 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) behandlingen av personuppgifterna 
sker för att skapa aggregerade 
uppgiftsrapporter som antingen består av 
anonymiserade eller pseudonymiserade 
uppgifter eller bådadera.

Or. en

Motivering

Syftet med sådana rapporter är inte att kunna identifiera eller gå tillbaka till enskilda 
personer. För att skapa dessa rapporter sammanställs enskilda uppgifter på ett anonymt sätt 
och påverkar därför inte den personliga integriteten. Webbanalyser är ett exempel på 
aggregerade uppgiftsrapporter.

Ändringsförslag 3086
Alexander Alvaro



PE506.173v03-00 78/110 AM\929832SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3087
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 3089
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3091
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3092
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som 
anges i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt 
till information och tillgång, och att 
närmare beskriva villkoren och skyddet 
för den registrerades rättigheter under 
dessa förhållanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för behandling av 
personuppgifter för de ändamål som anges 
i punkterna 1 och 2 samt eventuella 
begränsningar av den registrerades rätt till 
information och tillgång, och att närmare 
beskriva villkoren och skyddet för den 
registrerades rättigheter under dessa 
förhållanden.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och kraven, med undantag av tekniska 
krav, för behandling av personuppgifter för 
de ändamål som anges i punkterna 1 och 2 
samt eventuella begränsningar av den 
registrerades rätt till information och 
tillgång, och att närmare beskriva villkoren 
och skyddet för den registrerades 
rättigheter under dessa förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En registeransvarig eller 
registerförare får endast överföra 
personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål om
(a) dessa ändamål inte rimligen kan 
uppfyllas genom behandling av uppgifter 
som inte medger eller inte längre medger 
identifiering av den registrerade,
(b) mottagaren inte på ett rimligt sätt har 
tillgång till uppgifter som gör det möjligt 
att hänföra information till en identifierad 
eller identifierbar registrerad person, och
(c) avtalsklausuler mellan den 
registeransvarige eller registerföraren och 
uppgiftsmottagaren förbjuder att de 
registrerade ska kunna identifieras igen 
och begränsar behandlingen i enlighet 
med de villkor och skyddsåtgärder som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Motivering

Överföring av pseudonymiserade uppgifter för forskningsändamål är berättigad.

Ändringsförslag 3095
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Bestämmelserna i denna artikel 
påverkar inte de undantag eller avvikelser 
som medlemsstaterna bör införa i enlighet 
med artikel 80 för att förena rätten till 
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skydd för personuppgifter och 
yttrandefriheten, vilket även omfattar 
frihet i akademisk forskning.

Or. en

Motivering

Syftet med artikel 83 är att den ska komplettera artikel 80, inte begränsa den.

Ändringsförslag 3096
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Behandling av uppgifter om fällande 

domar i brottmål för att förhindra 
ekonomisk brottslighet

Inom ramen för denna förordning och i 
enlighet med artikel 9.2 j ska det vara 
tillåtet att behandla personuppgifter som 
berör fällande domar i brottmål eller 
därmed sammanhängande 
säkerhetsfrågor, förutsatt att lämpliga 
åtgärder vidtas för att skydda den 
registrerades grundläggande rättigheter 
och friheter och behandlingen sker för att
(a) förhindra, utreda eller uppdaga 
ekonomisk brottslighet, eller
(b) värna allmänna intressen, t.ex. skydd 
mot gränsöverskridande risker för 
ekonomisk brottslighet; sådan behandling 
måste alltid utföras utan samtycke från 
den eftersökta registrerade för att inte 
skada behandlingens ändamål.

Or. en
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Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 3097
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Undantag för behandling av uppgifter för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 

forskningsändamål
1. Personuppgifter får, under en längre 
tid än vad som är nödvändigt för att 
uppnå syftena med den behandling för 
vilken uppgifterna samlats in, behandlas 
av arkivtjänster vars huvudsakliga uppgift 
eller lagstadgade skyldighet är att samla 
in, lagra, systematisera, utlämna, 
använda och sprida arkivalier i 
allmänhetens intresse, särskilt för att 
försvara personers rättigheter eller för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga 
ändamål.
Utlämning och spridning av uppgifter ska 
utföras i enlighet med de bestämmelser
som medlemsstaterna föreskriver för
tillgången till, kommunicerbarheten hos 
och spridningen av administrativa eller 
arkiverade dokument.
2. Denna behandling av personuppgifter 
omfattas inte av artiklarna 5 d, 9, 23, 32, 
33, 38 och 53.1 f och 53.1 g.
3. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
utarbetandet, särskilt från Europeiska 
arkivgruppens sida, av 
uppförandekodexar avsedda att underlätta 
för arkiv att tillämpa bestämmelser för
personuppgifter, särskilt för att 
säkerställa
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a) uppgifternas konfidentialitet gentemot 
tredje parter,
b) uppgifternas autenticitet och integritet
och en korrekt lagring av dem,
c) tillgängligheten till arkiv inom ramen 
för medlemsstaternas bestämmelser för
tillgång till administrativa och arkiverade 
dokument.

Or. fr

Motivering

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Ändringsförslag 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 

1. Inom ramen för denna förordning ska
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
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enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

Or. en

Ändringsförslag 3099
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa 
bestämmelser ska endast tillämpas med 
avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

1. Medlemsstaterna får enligt lag besluta 
om

(a) undantag och avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna principer i 
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kapitel II, om den registrerades 
rättigheter i kapitel III, om 
registeransvariga och registerförare i 
kapitel IV och om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer och 
internationella organisationer i kapitel V 
för behandling av personuppgifter som 
omfattas av yrkesmässig tystnadsplikt 
eller andra motsvarande former av 
sekretessbestämmelser för den 
registeransvariga eller registerföraren.
(b) Inom ramen för denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot 
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten.
Dessa bestämmelser ska endast tillämpas 
med avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

Or. en

Motivering

Yrkesmässig tystnadsplikt (som gäller för t.ex. notarii publici och skatterådgivare) måste 
alltid prioriteras högre än bestämmelser om uppgiftsskydd. Det gäller inte bara 
medlemsstaternas möjlighet i enlighet med artikel 84 att reglera tillsynsmyndigheternas 
undersökande befogenheter gentemot dem som skyddar yrkeshemligheter, utan det måste 
också finnas möjlighet att vid behov anpassa de materiella bestämmelserna om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 3100
Sophia in 't Veld
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Förslag till förordning
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85 utgår
Befintliga bestämmelser om uppgiftsskydd 
inom kyrkor och religiösa samfund
1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande 
bestämmelser om skyddet av enskilda i 
samband med behandling av 
personuppgifter, får sådana befintliga 
regler fortsätta att tillämpas under 
förutsättning att de görs förenliga med 
bestämmelserna i denna förordning.
2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska se till att det 
finns en oberoende tillsynsmyndighet i 
enlighet med kapitel VI i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 85 utgår
Befintliga bestämmelser om uppgiftsskydd 
inom kyrkor och religiösa samfund
1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande 
bestämmelser om skyddet av enskilda i 
samband med behandling av 
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personuppgifter, får sådana befintliga 
regler fortsätta att tillämpas under 
förutsättning att de görs förenliga med 
bestämmelserna i denna förordning.
2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska se till att det 
finns en oberoende tillsynsmyndighet i 
enlighet med kapitel VI i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det är olämpligt med särskild behandling av kyrkor och religiösa samfund i detta
sammanhang. Kyrkors och andra samfunds intressen i samband med känsliga uppgifter 
behandlas redan i artikel 9.

Ändringsförslag 3102
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 85 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga bestämmelser om uppgiftsskydd 
inom kyrkor och religiösa samfund

Bestämmelser om uppgiftsskydd inom 
kyrkor och religiösa samfund

Or. nl

Ändringsförslag 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande 

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande 
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bestämmelser om skyddet av enskilda i 
samband med behandling av 
personuppgifter, får sådana befintliga 
regler fortsätta att tillämpas under 
förutsättning att de görs förenliga med 
bestämmelserna i denna förordning.

bestämmelser om skyddet av enskilda i 
samband med behandling av 
personuppgifter, får sådana befintliga 
regler fortsätta att tillämpas och får vid 
behov ändras, under förutsättning att de 
görs förenliga med bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 3104
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande
bestämmelser om skyddet av enskilda i 
samband med behandling av 
personuppgifter, får sådana befintliga 
regler fortsätta att tillämpas under 
förutsättning att de görs förenliga med 
bestämmelserna i denna förordning.

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller 
gemenskaper i en medlemsstat tillämpar 
relevanta bestämmelser om skyddet av 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter, får sådana befintliga 
regler tillämpas under förutsättning att en 
adekvat uppgiftsskyddsnivå garanteras.

Or. nl

Motivering

Med tanke på subsidiaritetsprincipen måste förordningen tillåta medlemsstaterna att behålla 
relevanta bestämmelser för kyrkors och religiösa samfunds behandling av uppgifter. På så 
sätt kan man garantera en god uppgiftsskyddsnivå och samtidigt undvika att kyrkor och 
religiösa samfund får en oproportionerligt stor arbetsbörda, eftersom de främst kommer att 
behandla sina egna medlemmars uppgifter.

Ändringsförslag 3105
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska se till att det 
finns en oberoende tillsynsmyndighet i 
enlighet med kapitel VI i denna 
förordning.

utgår

Or. nl

Motivering

Det är inte kyrkors och religiösa samfunds uppgift att se till att det upprättas oberoende 
tillsynsmyndigheter. I kapitel VI anges nämligen att det är medlemsstaterna som ska se till att 
det upprättas en eller flera tillsynsmyndigheter och som ska ansvara för deras funktion.

Ändringsförslag 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska se till att det finns 
en oberoende tillsynsmyndighet i enlighet 
med kapitel VI i denna förordning.

2. Kyrkor och religiösa samfund som 
tillämpar övergripande bestämmelser i 
enlighet med punkt 1 ska se till att det finns 
en oberoende tillsynsmyndighet i enlighet 
med kapitel VI i denna förordning, eller 
ansöka om certifiering för den behandling 
som ska utföras, i enlighet med artikel 39.

Or. es

Ändringsförslag 3107
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 85a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85a
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Allmän bestämmelse om grundläggande 
rättigheter

Bestämmelserna i denna förordning ska 
garantera en enhetlig tillämpning av 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och de 
grundläggande rättsliga principerna i 
artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 3108
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Kapitel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 DELEGERADE AKTER OCH 
GENOMFÖRANDEAKTER

DELEGERADE AKTER

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för 
att garantera att fullständigt deltagande för Europaparlamentet i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 3109
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel. 

utgår

2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 



AM\929832SV.doc 93/110 PE506.173v03-00

SV

15.3, 17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 
30.3, 31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 
39.2, 43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 
ska ges till kommissionen på obestämd tid 
från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 
15.3, 17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 
30.3, 31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 
39.2, 43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 
20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 
32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 
44.7, 79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i 
kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 3110
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.9, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 30.3, 31.5, 
32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 
44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. de

Ändringsförslag 3111
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6 och 83.3 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. fr

Motivering

Ändring kopplad till ändringarna till artiklarna 81.3 och 82.3.

Ändringsförslag 3112
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i [artiklarna XXX] ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 3113
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.9, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 30.3, 31.5, 
32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 
44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. de
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Ändringsförslag 3114
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 
43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i [artiklarna XXX] får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 3115
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5, 
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 

5. En delegerad akt som antas enligt 
[artiklarna XXX] ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten, inom en period av tolv månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
sex månader på Europaparlamentets eller 
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kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

rådets initiativ. 

Or. en

Motivering

Syftet är att se till att rådet och Europaparlamentet får tillräckligt med tid på sig att 
godkänna de delegerade akterna. Om parlamentet och rådet vill godkänna en delegerad akt 
tidigare kan de göra detta genom att informera kommissionen om att de inte har några 
invändningar mot den delegerade akten.

Ändringsförslag 3116
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5, 
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.9, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 30.3, 31.5, 32.5, 33.6, 
34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 79.6, 
81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 3117
Stanimir Ilchev
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Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5, 
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.9, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 30.3, 31.5, 32.5, 33.6, 
34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 79.6, 
81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 3118
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5, 
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 

5. En delegerad akt som antas enligt 
[artiklarna XXX] ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten, inom en period av fyra månader
från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
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två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 3119
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5, 
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6, 
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5, 
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79.6 eller 83.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. fr

Motivering

Ändring kopplad till ändringarna till artiklarna 81.3 och 82.3.

Ändringsförslag 3120
Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska senast ett år efter 
förordningens ikraftträdande anta de 
delegerade akterna i enlighet med 
artikel 11.2a. Kommissionen får förlänga 
tidsfristen med sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 3121
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 87 utgår
Kommittéförfarande
1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.
3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, 
jämförd med artikel 5 i samma 
förordning, tillämpas.

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag som ersätter alla genomförandeakter med delegerade akter för 
att garantera att fullständigt deltagande för Europaparlamentet i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 3122
Dimitrios Droutsas
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Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, 
jämförd med artikel 5 i samma 
förordning, tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3123
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Upphävandet av direktiv 95/46/EG ska 
inte påverka de uppgiftsbehandlingar som 
genomförs i enlighet med kraven i 
direktiv 95/46/EG vid tidpunkten för 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att låta pågående uppgiftsbehandlingar fortgå.

Ändringsförslag 3124
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska inte innebära 
några ytterligare förpliktelser för fysiska 
eller juridiska personer som behandlar
personuppgifter inom ramen för 

1. Denna förordning berör inte de 
rättsföreskrifter som medlemsstaterna har 
antagit i syfte att genomföra 
direktiv 2002/85/EG avseende behandling
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tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster i 
allmänna kommunikationsnät i unionen, 
när det gäller områden inom vilka de 
redan omfattas av särskilda skyldigheter 
för samma ändamål i enlighet med 
direktiv 2002/58/EG.

av personuppgifter inom ramen för 
tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster i 
allmänna kommunikationsnät i unionen.

Or. de

Ändringsförslag 3125
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska inte innebära 
några ytterligare förpliktelser för fysiska 
eller juridiska personer som behandlar 
personuppgifter inom ramen för 
tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster i 
allmänna kommunikationsnät i unionen, 
när det gäller områden inom vilka de 
redan omfattas av särskilda skyldigheter 
för samma ändamål i enlighet med
direktiv 2002/58/EG.

1. Denna förordning ska inte gälla om
direktiv 2002/58/EG föreskriver 
behandling av uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 3126
Alexander Alvaro

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå.

2. Artiklarna 1.2, 4 och 15 i direktiv 
2002/58/EG ska utgå.

Or. en
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Motivering

Förordningen täcker den nödvändiga rättsliga grunden där så behövs. Överlappning av 
lagstiftningen bör undvikas, och de berörda artiklarna bör därför utgå.

Ändringsförslag 3127
Axel Voss

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå.

2. Artiklarna 1.2, 2 b och c, 4.3, 4.4, 4.5, 6 
och 9 i direktiv 2002/58/EG ska utgå.

Or. en

Motivering

I sitt färska yttrande om geolokaliseringstjänster i smarta mobiltillämpningar instämmer 
Artikel 29-gruppen i att den relevanta och viktigaste rättsliga ramen för reglering av 
lokaliseringsuppgifter bör vara direktiv 95/46/EG. Eftersom lokaliseringsuppgifter nu 
inbegrips i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen enligt definitionen i artikel 4.1 bör 
artiklarna 2c och 9 i direktiv 2002/58/EG utgå för rättssäkerhetens skull.

Ändringsförslag 3128
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå.

2. Kommissionen ska senast den dag som 
anges i artikel 91.2 och utan dröjsmål 
lägga fram ett förslag om översyn av 
regelverket för behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd i 
elektronisk kommunikation, för att skapa 
överensstämmelse med denna förordning 
och för att garantera konsekventa och 
enhetliga lagstiftningsbestämmelser om 
den grundläggande rätten till skydd av 
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personuppgifter i Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Övergångsordning.

Ändringsförslag 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 1.2 i direktiv 2002/58/EG ska 
utgå.

2. Artiklarna 1.2, 2 b och c, 4.3, 4.4, 4.5, 6 
och 9 i direktiv 2002/58/EG ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 3130
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 89a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 89a
Uppgiftsbehandling som utförs av 

unionens institutioner, organ och byråer
Kommissionen ska senast den dag som 
anges i artikel 91.2 och utan dröjsmål 
lägga fram ett förslag om översyn av 
regelverket för behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer, så att det 
överensstämmer med denna förordning 
och i syfte att garantera konsekventa och 
enhetliga lagstiftningsbestämmelser om 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i Europeiska unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 3131
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med [två år 
från den dag som anges i punkt 1].

2. Den ska tillämpas från och med [två år 
från den dag som anges i punkt 1].
Uppgiftsbehandling som fram till denna 
tidpunkt genomförts i enlighet med 
kraven i direktiv 95/46/EG får fortgå till 
och med [fem år efter den tidpunkt som 
anges i punkt 1], utan hinder av de 
skyldigheter som avses i kapitlen I–IV.

Or. de

Motivering

Förslaget om förlängning syftar till att värna om förtroendet för rättsstaten och ger därför 
ytterligare tre års skydd för uppgiftsbehandlingsförfaranden som inleds innan denna 
förordning träder i kraft och som uppfyller kraven i nuvarande EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med [två år 
från den dag som anges i punkt 1].

2. Den ska tillämpas från och med [två år 
från den dag som anges i punkt 1], utan att 
det påverkar användningen av 
personuppgifter som har behandlats i 
enlighet med relevant lagstiftning före 
denna dag.

Or. en
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Ändringsförslag 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Bilaga 1 (ny)

Kommissionens förslag

–

Parlamentets ändringsförslag
Se bilaga X nedan.



AM\929832SV.doc 107/110 PE506.173v03-00

SV

Inga personuppgifter 
behandlas för andra 

ändamål än de för vilka de 
samlades in

Bilaga X – Presentation av de uppgifter som avses i artikel 13a (ny)

1. Med beaktande av de proportioner som avses i punkt 6 ska beskrivningarna vara utformade 
på följande sätt:

Inga personuppgifter 
samlas in utöver vad som är 
absolut nödvändigt för varje  

specifikt ändamål med 
behandlingen

Inga personuppgifter 
lagras utöver vad som är 

absolut nödvändigt för varje
specifikt ändamål med 

behandlingen

Inga personupgifter sprids
till privata tredje parter för 

andra ändamål än de för vilka 
de samlades in

Inga personuppgifter säljs

Inga personuppgifter lagras 
i okrypterad form

IKON VIKTIG INFORMATION UPPFYLLT
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2) Följande ord i raderna i den andra kolumnen i tabellen i punkt 1, som benämns ”VIKTIG 
INFORMATION”, ska anges i fetstil:

a) Ordet ”samlas in” i första raden i andra kolumnen.
b) Ordet ”lagras” i andra raden i andra kolumnen.
c) Ordet ”behandlas” i tredje raden i andra kolumnen.
d) Ordet ”sprids” i fjärde raden i andra kolumnen.
e) Ordet ”säljs” i femte raden i andra kolumnen
f) Ordet ”okrypterad” i sjätte raden i andra kolumnen.

3) Med beaktande av de proportioner som avses i punkt 6 ska raderna i den tredje kolumnen i 
tabellen i punkt 1, som benämns ”UPPFYLLT”, innehålla en av följande två grafiska 
symboler i enlighet med de villkor som anges i punkt 4:

a)

b)

4) 

a) Om inga personuppgifter samlas in utöver vad som är absolut nödvändigt för varje specifikt 
ändamål med behandlingen ska den första raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 a.

b) Om personuppgifter samlas in utöver vad som är absolut nödvändigt för varje specifikt 
ändamål med behandlingen ska den första raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 b.

c) Om inga personuppgifter lagras utöver vad som är absolut nödvändigt för varje specifikt 
ändamål med behandlingen ska den andra raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 a.
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d) Om personuppgifter lagras utöver vad som är absolut nödvändigt för varje specifikt 
ändamål med behandlingen ska den andra raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 b.

e) Om inga personuppgifter behandlas för andra ändamål än de för vilka de samlades in ska 
den tredje raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 innehålla den grafiska symbol som 
anges i punkt 3 a.

f) Om personuppgifter behandlas för andra ändamål än de för vilka de samlades in ska den 
tredje raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 innehålla den grafiska symbol som 
anges i punkt 3 b.

g) Om inga personuppgifter sprids till privata tredje parter för andra ändamål än de för vilka 
uppgifterna samlades in ska den fjärde raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 a.

h) Om personuppgifter sprids till privata tredje parter för andra ändamål än de för vilka 
uppgifterna samlades in ska den fjärde raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 b.

i) Om inga personuppgifter säljs ska den femte raden i den tredje kolumnen i tabellen i 
punkt 1 innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 a.

j) Om personuppgifter säljs ska den femte raden i den tredje kolumnen i tabellen i punkt 1 
innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 b.

k) Om inga personuppgifter lagras i okrypterad form ska den sjätte raden i den tredje 
kolumnen i tabellen i punkt 1 innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 a.

l) Om personuppgifter lagras i okrypterad form ska den sjätte raden i den tredje kolumnen i 
tabellen i punkt 1 innehålla den grafiska symbol som anges i punkt 3 b.

5) Referensfärgerna för de grafiska formerna i punkt 1 i Pantone är Black Pantone nr 7547 
och Red Pantone nr 485. Referensfärgen för den grafiska symbolen i punkt 3 a i Pantone är 
Green Pantone nr 370. Referensfärgen för den grafiska symbolen i punkt 3 b i Pantone är 
Red Pantone nr 485.

6) De proportioner som anges i nedanstående graderade ritning ska följas, även om tabellen 
förminskas eller förstoras:
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Or. en


