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Ändringsförslag 430
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får i lag fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

Den registrerades rätt till tillgång får inte begränsas för hela kategorier av behandling. 
Begränsningar av denna rätt kan endast vara berättigade i enskilda fall.

Ändringsförslag 431
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får i lag fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna får i lag fastställa 
kategorier av uppgiftsbehandling som helt 
eller delvis omfattas av undantagen i 
punkt 1. Dessa undantag ska dock inte 
tillämpas generellt utan endast under 
särskilda omständigheter och åtföljas av 
en utförlig motivering. Den 
registeransvarige ska vara ansvarig för 
dessa enskilda, motiverade bedömningar.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska tillämpa 
undantagen i punkterna 1 och 2 på ett 
restriktivt sätt och låta rätten till tillgång 
tillämpas fullt ut i varje specifik restriktiv 
åtgärd. De undantag som anges i punkt 1 
ska inte tillämpas generellt, utan ska 
åberopas specifikt och åtföljas av en 
utförlig motivering.

Or. en

Ändringsförslag 433
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
den registeransvarige genom en 
individuell, konkret och motiverad 
prövning i varje enskilt fall ska bedöma 
om en partiell eller fullständig 
begränsning på grundval av punkterna 1 
eller 2 är tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 434
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 
ska medlemsstaterna föreskriva att den 
registeransvarige ska informera den 
registrerade skriftligen om varje vägran att 
ge tillgång eller begränsning av tillgången, 
om skälen för vägran och om 
möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning. Information om den sakliga eller 
rättsliga grunden för beslutet får utelämnas 
om tillhandahållande av sådan information 
skulle undergräva ett ändamål enligt 
punkt 1.

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 
ska medlemsstaterna föreskriva att den 
registeransvarige ska informera den 
registrerade skriftligen utan onödigt 
dröjsmål om varje vägran att ge tillgång 
eller begränsning av tillgången, om skälen 
för vägran och om möjligheterna att inge 
ett klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättslig prövning. Information om 
den sakliga eller rättsliga grunden för 
beslutet får utelämnas om tillhandahållande 
av sådan information skulle undergräva ett 
ändamål enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 435
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2
ska medlemsstaterna föreskriva att den 
registeransvarige ska informera den 
registrerade skriftligen om varje vägran att 
ge tillgång eller begränsning av tillgången, 
om skälen för vägran och om 
möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning. Information om den sakliga eller 
rättsliga grunden för beslutet får utelämnas 
om tillhandahållande av sådan information 
skulle undergräva ett ändamål enligt 
punkt 1.

3. I de fall som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaterna föreskriva att den 
registeransvarige ska informera den 
registrerade skriftligen om varje vägran att 
ge tillgång eller begränsning av tillgången, 
om skälen för vägran och om 
möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning. Information om den sakliga eller 
rättsliga grunden för beslutet får utelämnas 
om tillhandahållande av sådan information 
skulle undergräva ett ändamål enligt 
punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 436
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige dokumenterar skälen till
utelämnandet av informationen om de 
sakliga och rättsliga grunderna för beslutet.

4. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige, från fall till fall,
dokumenterar skälen till att begränsa
informationen om de sakliga och rättsliga 
grunderna för beslutet. Denna information 
ska vara tillgänglig för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i fall av klagomål.

Or. pt

Ändringsförslag 437
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att begära att 
tillsynsmyndigheten kontrollerar att 
behandlingen är tillåten, särskilt i de fall 
som anges i artikel 13.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade inom ramen för artiklarna 12 
och 13 ska ha rätt att begära att 
tillsynsmyndigheten kontrollerar att 
behandlingen är tillåten.

Or. de

Ändringsförslag 438
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att begära att 
tillsynsmyndigheten kontrollerar att 
behandlingen är tillåten, särskilt i de fall 
som anges i artikel 13.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att när som helst
begära att tillsynsmyndigheten kontrollerar 
att behandlingen är tillåten, särskilt i de fall 
som anges i artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 439
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade om rätten att begära att 
tillsynsmyndigheten ska ingripa enligt 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige på begäran ska 
underrätta den registrerade om rätten att 
begära att tillsynsmyndigheten ska ingripa 
enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 440
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade om rätten att begära att 
tillsynsmyndigheten ska ingripa enligt 
punkt 1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 441
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den rätt som avses i punkt 1 utövas, 
ska tillsynsmyndigheten åtminstone 
underrätta den registrerade om att 
tillsynsmyndighetens alla nödvändiga 
kontroller har ägt rum, och om resultatet 
när det gäller huruvida den berörda 
behandlingen är tillåten.

3. När den rätt som avses i punkt 1 utövas, 
ska tillsynsmyndigheten åtminstone 
underrätta den registrerade om att 
tillsynsmyndighetens alla nödvändiga 
kontroller har ägt rum, och om resultatet 
när det gäller huruvida den berörda 
behandlingen är tillåten. 
Tillsynsmyndigheten ska även informera 
den registrerade om villkoren för rätten 
att begära rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 442
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att erhålla rättelse 
av personuppgifter som rör vederbörande 
och som är felaktiga. Den registrerade ska 
ha rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering.

Or. de

Ändringsförslag 443
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse eller 
komplettering av personuppgifter som rör 
vederbörande och som är felaktiga eller 
ofullständiga. Den registrerade ska ha rätt 
att få till stånd rättelse eller komplettering 
av felaktiga eller ofullständiga 
personuppgifter, i synnerhet genom en 
korrigering eller komplettering.

Or. en

Ändringsförslag 444
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla rättelse av 
personuppgifter som rör vederbörande och 
som är felaktiga. Den registrerade ska ha 
rätt att få till stånd komplettering av 
ofullständiga personuppgifter, i synnerhet 
genom en korrigering. Den 
registeransvarige ska inte kunna vägra 
begäran om rättelse om 
personuppgifterna i denna är sakligt 
korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en registeransvarig vägrar att 
korrigera eller komplettera 
personuppgifter ska medlemsstaterna se 
till att bevisbördan för denna vägrans 
nödvändighet och proportionalitet ligger 
hos den registeransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 446
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

utgår

Or. en

Motivering

Rätten till rättelse bör alltid vara tillgänglig. Det är även svårt att förstå vilka intressen 
brottsbekämpande myndigheter skulle ha av att behålla felaktiga uppgifter.

Ändringsförslag 447
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt

Ändringsförslag 448
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva 
huruvida den registrerade får göra 
anspråk på denna rättighet direkt 
gentemot den registeransvarige eller via 
den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om den registrerade gör anspråk på sina 
rättigheter direkt gentemot den 
registeransvarige och denne vägrar att 
rätta eller komplettera uppgifterna, ska 
den registeransvarige underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

Or. de

Motivering

Man bör överlåta åt medlemsstaterna att utforma detta.
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Ändringsförslag 449
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
den registeransvarige ska underrätta 
mottagaren av dessa uppgifter om varje 
rättelse som genomförts i enlighet med 
punkt 1.

Or. pt

Ändringsförslag 450
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige ska underrätta 
alla mottagare till vilka uppgifterna har 
lämnats ut om alla genomförda rättelser, 
om inte det visar sig vara omöjligt.

Or. en

Ändringsförslag 451
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas om behandlingen inte uppfyller 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas om behandlingen inte uppfyller 
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kraven i de bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4 a–e, 7 och 8 i det här 
direktivet.

kraven i de bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4, 6, 7 och 8 i det här direktivet.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget utökar tillämpningsområdet och stärker den enskildes rättigheter.

Ändringsförslag 452
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas om behandlingen inte uppfyller 
kraven i de bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4 a–e, 7 och 8 i det här 
direktivet.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande
raderas och ytterligare spridning av 
sådana uppgifter undviks om 
behandlingen inte uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4 a–e, 7 och 8 i det här 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 453
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas om behandlingen inte uppfyller 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och inte behandlas ytterligare om 
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kraven i de bestämmelser som antas enligt 
artiklarna 4 a–e, 7 och 8 i det här 
direktivet.

behandlingen inte uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas enligt artiklarna 
4 a–e, 7 och 8 i det här direktivet. Den 
registeransvarige bör vidta alla rimliga 
åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för 
att informera tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 454
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska genomföra 
raderingen utan dröjsmål.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva
huruvida den registrerade får göra 
anspråk på denna rättighet direkt 
gentemot den registeransvarige eller via 
den behöriga tillsynsmyndigheten.
Om den registrerade gör anspråk på sina 
rättigheter direkt gentemot den 
registeransvarige och denne vägrar att 
rätta eller komplettera uppgifterna, ska
den registeransvarige underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att medge rättelse, om skälen för 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättsmedel.

Or. de

Ändringsförslag 455
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I stället för radering ska den 3. Om personuppgifter ska raderas på 
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registeransvarige märka 
personuppgifterna om

grund av villkoren i detta direktiv, räcker 
det att blockera uppgifterna om

Or. de

Ändringsförslag 456
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka personuppgifterna 
om

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka och begränsa 
behandlingen av personuppgifterna om

Or. en

Motivering

Uppgifterna måste märkas eftersom uppgifterna fortfarande kan behandlas för begränsade 
ändamål. I dessa fall måste det ändå vara tydligt att personuppgifterna har bestridits.

Ändringsförslag 457
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka personuppgifterna 
om

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka och så långt som 
möjligt begränsa användningen av
personuppgifterna om

Or. en

Ändringsförslag 458
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka personuppgifterna 
om

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen 
av personuppgifterna om

Or. en

Ändringsförslag 459
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige märka 
personuppgifterna om

3. I stället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen 
av personuppgifter på ett sådant sätt att 
uppgifterna inte är föremål för den 
registeransvariges förfaranden för normal 
tillgång till och behandling av uppgifter 
och inte kan ändras mer om

Or. en

Motivering

Nödvändigt för anpassning till förslaget till betänkande om förordningen om skydd av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 460
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) de personuppgifter som avses i denna 
punkt får, med undantag för lagring, 
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behandlas endast när det är nödvändigt 
för bevisändamål eller för skydd av den 
registrerades eller annan persons 
intressen av grundläggande betydelse,

Or. en

Ändringsförslag 461
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) personuppgifterna måste bevaras för 
bevisändamål,

(b) personuppgifterna måste bevaras för 
bevisändamål, i förebyggande syfte eller 
för att styrka ett brott,

Or. it

Motivering

Individens intresse av att skydda uppgifterna ska balanseras mot kollektivets intresse av att 
garantera säkerheten och försvara den legala ekonomin.

Ändringsförslag 462
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) i fall behandlingen av 
personuppgifter är begränsad enligt 
denna punkt, den registeransvarige ska 
informera den registrerade innan 
begränsningen hävs,

Or. en
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Ändringsförslag 463
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) den registrerade motsätter sig att de 
raderas och i stället begär att deras 
användning begränsas.

(c) en radering skulle inkräkta på de av 
den registrerades intressen som bör 
åtnjuta skydd eller om den registrerade 
motsätter sig att de raderas och i stället 
begär att deras användning begränsas.

Or. de

Ändringsförslag 464
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) det finns lagstadgade 
dokumentations- eller 
lagringsskyldigheter som gör att 
uppgifterna inte får raderas, vilket i så 
fall innebär att uppgifterna ska behandlas 
i enlighet med de lagstadgade 
dokumentations- eller 
lagringsskyldigheterna,

Or. de

Ändringsförslag 465
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) de endast lagras för ändamål som rör 
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datasäkerhet eller dataskyddskontroll,

Or. de

Ändringsförslag 466
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) raderingen kräver orimligt stora 
tekniska resurser, t.ex. på grund av en 
viss typ av lagring.

Or. de

Ändringsförslag 467
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Blockerade uppgifter får användas 
endast för det ändamål som gjort att 
radering inte skett. De får även användas 
om de är absolut nödvändiga för att 
frambringa bevis.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget klargör vilka rättsliga följder en blockering bör få.

Ändringsförslag 468
Cornelia Ernst



PE506.128v02-00 20/133 AM\929834SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De personuppgifter som avses i 
punkt 3 får, med undantag för lagring, 
behandlas endast när det är nödvändigt 
för bevisändamål eller för skydd av den 
registrerades eller annan persons 
intressen av grundläggande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 469
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De personuppgifter som avses i 
punkt 3 får behandlas endast för 
bevisändamål. Behandling av bestridda 
personuppgifter för bevisändamål är 
tillåten endast under förutsättning att 
märkningen behålls så länge som 
personuppgifternas korrekthet bestrids.

Or. en

Ändringsförslag 470
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om behandlingen av personuppgifter 
märks och begränsas enligt punkt 3 ska 
den registeransvarige underrätta den 
registrerade innan märkningen och 
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begränsningen av behandlingen av dessa 
personuppgifter hävs.

Or. en

Ändringsförslag 471
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om behandlingen av personuppgifter 
är begränsad enligt punkt 3 ska den 
registeransvarige underrätta den 
registrerade innan begränsningen hävs.

Or. en

Ändringsförslag 472
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att radera eller eventuell 
märkning av behandlingen, om skälen till 
vägran och om möjligheterna att inge ett 
klagomål till tillsynsmyndigheten och 
begära rättslig prövning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 473
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att radera eller eventuell märkning
av behandlingen, om skälen till vägran och 
om möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade skriftligen om eventuell 
vägran att radera eller begränsa
behandlingen, om skälen till vägran och 
om möjligheterna att inge ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten och begära rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 474
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
den registeransvarige ska underrätta 
mottagaren av dessa uppgifter om varje 
radering som genomförts i enlighet med 
punkt 1.

Or. pt

Ändringsförslag 475
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa att tidsgränserna för 
raderingen av personuppgifter och/eller 
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för en periodisk översyn av behovet av att 
lagra uppgifterna iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 476
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den registeransvarige ska förmedla 
raderingar eller märkningar som 
genomförs till alla mottagare till vilka 
uppgifterna har lämnats ut.

Or. en

Ändringsförslag 477
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Den registeransvarige ska förmedla 
begränsningar av behandlingen och 
raderingar som genomförs till alla 
mottagare till vilka uppgifterna har 
lämnats ut, om det inte visar sig vara 
omöjligt.

Or. en

Ändringsförslag 478
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)



PE506.128v02-00 24/133 AM\929834SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Rättigheter för mottagare

Den registeransvarige ska förmedla 
rättelser och raderingar som genomförs i 
enlighet med artiklarna 15 och 16 till alla 
mottagare till vilka uppgifterna har 
överförts, om det inte visar sig vara 
omöjligt eller kräver en oproportionell 
insats. Den registeransvarige ska 
underrätta den registrerade om dessa 
tredje parter.

Or. en

Motivering

Anpassning till bestämmelserna i uppgiftsskyddsförordningen.

Ändringsförslag 479
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att de 
rättigheter till information, tillgång, 
rättelse, radering och begränsning av 
behandling som avses i artiklarna 11–16 
ska genomföras i enlighet med nationella 
bestämmelser om rättsliga förfaranden om 
personuppgifterna ingår i ett 
domstolsbeslut eller ett rättsligt protokoll 
som behandlas i samband med
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden.

Medlemsstaterna får föreskriva att den
information, tillgång, rättelse, radering 
eller blockering som föreskrivs i 
artiklarna 11–16 ska ske i enlighet med 
nationella bestämmelser om rättsliga 
förfaranden, om personuppgifterna ingår i 
ett domstolsbeslut eller ett rättsligt 
protokoll i samband med meddelandet av 
ett domstolsbeslut.

Or. de
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Motivering

Artikeln bör utökas till alla rättsliga förfaranden och inte bara omfatta straffrättsliga 
förfaranden.

Ändringsförslag 480
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska anta policyer och 
vidta lämpliga åtgärder för att se till att 
behandlingen av personuppgifter uppfyller 
kraven i de bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska anta policyer och 
vidta lämpliga åtgärder för att se till och i 
varje enskilt fall kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter uppfyller 
kraven i de bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 481
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utarbeta och införa särskilda 
garantier för behandlingen av 
personuppgifter om barn i de fall detta 
visar sig vara relevant.

Or. fr

Ändringsförslag 482
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 18.3 bör strykas utan att ersättas, eftersom det annars riskerar att uppstå ett 
kontrollkaos. Det borde räcka med uppgiftsskyddsombud och tillsynsmyndigheter för att 
garantera uppgiftsskyddet. Ytterligare externa eller interna granskare behövs inte, utan skulle 
snarare skapa förvirring.

Ändringsförslag 483
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, med beaktande av 
dagens tillgängliga teknik och 
genomförandekostnaden, ska genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skydd av den 
registrerades rättigheter.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, med beaktande av 
dagens tillgängliga teknik och 
genomförandekostnaden, både vid 
fastställandet av behandlingens medel och 
när behandlingen äger rum, ska 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i bestämmelser som antas i enlighet 
med detta direktiv och säkerställa skydd av 
den registrerades rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 484
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, med beaktande av 
dagens tillgängliga teknik och 
genomförandekostnaden, ska genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skydd av den 
registrerades rättigheter.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, med beaktande av 
dagens tillgängliga teknik, både vid 
fastställandet av behandlingens medel och 
när behandlingen äger rum, ska 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i bestämmelser som antas i enlighet 
med detta direktiv och säkerställa skydd av 
den registrerades rättigheter. Detta 
inbegriper
a) tekniska åtgärder som rör produktens 
eller tjänstens tekniska design och 
utformning,
b) organisatoriska åtgärder som berör den 
registeransvariges genomförandepolicyer.

Or. en

Ändringsförslag 485
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, med beaktande av 
dagens tillgängliga teknik och 
genomförandekostnaden, ska genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden på ett sådant sätt 
att behandlingen uppfyller kraven i 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skydd av den 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, med beaktande av 
dagens tillgängliga teknik och 
genomförandekostnaden, både vid 
fastställandet av behandlingens ändamål 
och medel och när behandlingen äger 
rum, ska genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
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registrerades rättigheter. kraven i bestämmelser som antas i enlighet 
med detta direktiv och säkerställa skydd av 
den registrerades rättigheter. Om den 
registeransvarige har genomfört en 
konsekvensbedömning avseende
uppgiftsskyddet i enlighet med artikel 25a 
ska resultatet beaktas vid framtagandet av 
dessa åtgärder och förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 486
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens alla specifika ändamål 
behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 487
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas och 
framför allt inte samlas in eller bevaras 
längre än vad som är nödvändigt för 
dessa ändamål, vad gäller både 
uppgifternas omfång och deras 
lagringstid. Detta ska säkerställas genom 
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tekniska och/eller organisatoriska 
åtgärder, beroende på vad som är 
lämpligt. I synnerhet ska rutinerna i 
standardfallet säkerställa att 
personuppgifter inte finns tillgängliga för 
ett obegränsat antal personer.

Or. en

Ändringsförslag 488
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas och 
framför allt inte samlas in eller bevaras 
längre än vad som är nödvändigt för 
dessa ändamål, vad gäller både 
uppgifternas omfång och deras 
lagringstid. I synnerhet ska rutinerna i 
standardfallet säkerställa att 
personuppgifter inte finns tillgängliga för 
ett obegränsat antal personer.

Or. en

Ändringsförslag 489
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas.

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast 
sådana personuppgifter som är nödvändiga 
för behandlingens ändamål behandlas samt
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lagras endast så länge som den myndighet 
som ansvarar för utredningen anser vara 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 490
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige ska införa 
rutiner för att se till att personuppgifter 
inte samlas in eller bevaras längre än vad 
som är nödvändigt för dessa ändamål, vad 
gäller både uppgifternas omfång och 
deras lagringstid. Rutinerna ska, i 
standardfallet, begränsa tillgången till 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 491
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Gemensamma registeransvariga

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra, ska 
medlemsstaterna föreskriva att de 
gemensamma registeransvariga måste 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
uppfylla villkoren i de bestämmelser som 
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antas i enlighet med detta direktiv, särskilt 
avseende förfarandena och rutinerna för 
den registrerades utövande av sina 
rättigheter, genom ett arrangemang som 
de enas om sinsemellan.

Or. de

Motivering

Artikel 20 innebär en sänkt uppgiftsskyddsstandard och bör därför tas bort utan att ersättas. 
De gemensamt registeransvariga bör själva få ta ställning till om de ska enas sinsemellan om 
att fördela ansvaret eller inte. Gentemot tredje part bör de båda registeransvariga ha 
gemensamt ansvar till förmån för den registrerade.

Ändringsförslag 492
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra, ska 
medlemsstaterna föreskriva att de 
gemensamma registeransvariga måste 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
uppfylla villkoren i de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv, särskilt 
avseende förfarandena och rutinerna för 
den registrerades utövande av sina 
rättigheter, genom ett arrangemang som de 
enas om sinsemellan.

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra, ska 
medlemsstaterna föreskriva att de 
gemensamma registeransvariga måste 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
uppfylla villkoren i de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv, särskilt 
avseende förfarandena och rutinerna för 
den registrerades utövande av sina 
rättigheter, genom ett skriftligt
arrangemang eller en rättsakt.

Or. en

Ändringsförslag 493
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra, ska 
medlemsstaterna föreskriva att de 
gemensamma registeransvariga måste 
fastställa sitt respektive ansvar för att 
uppfylla villkoren i de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv, särskilt 
avseende förfarandena och rutinerna för 
den registrerades utövande av sina 
rättigheter, genom ett arrangemang som de 
enas om sinsemellan.

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra, ska 
medlemsstaterna föreskriva att de 
gemensamma registeransvariga skriftligen
måste fastställa sitt respektive ansvar, av 
bindande karaktär, för att uppfylla 
villkoren i de bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv, särskilt 
avseende förfarandena och rutinerna för 
den registrerades utövande av sina 
rättigheter, genom ett arrangemang som de 
enas om sinsemellan.

Or. pt

Ändringsförslag 494
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registrerade ska kunna utöva sina 
rättigheter gentemot, eller emot, var och 
en av de gemensamma registeransvariga. 

Or. en

Ändringsförslag 495
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje registeransvarig som är involverad i 
uppgiftsbehandling ska vara en behörig 
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myndighet i den mening som avses i 
artikel 3.

Or. pt

Ändringsförslag 496
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att
behandlingen uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skyddet av 
den registrerades rättigheter.

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att

a) de tekniska och organisatoriska 
åtgärderna i artikel 27.1 genomförs,
b) behandlingen även i övrigt uppfyller 
kraven i de bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv och skyddet av 
den registrerades rättigheter säkerställs,

c) den registeransvariges instruktioner 
följs.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget till denna artikel grundar sig på rambeslut 2008/977/RIF eftersom det inte 
finns någon anledning att avvika från detta.

Ändringsförslag 497
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skyddet av 
den registrerades rättigheter.

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige ska 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skyddet av 
den registrerades rättigheter, särskilt vad 
gäller tekniska säkerhetsåtgärder och 
organisatoriska åtgärder som rör den 
behandling som ska utföras och för att 
säkerställa att åtgärderna efterlevs.

Or. en

Motivering

Anpassning till uppgiftsskyddsförordningen.

Ändringsförslag 498
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skyddet av 
den registrerades rättigheter.

1. Om behandlingen utförs på uppdrag av 
en registeransvarig ska medlemsstaterna 
föreskriva att den registeransvarige måste 
välja en registerförare som ger tillräckliga 
garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och säkerställa skyddet av 
den registrerades rättigheter. Det är den 
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registeransvariges skyldighet att se till att 
dessa villkor uppfylls.

Or. pt

Ändringsförslag 499
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att en 
registerförares behandling av uppgifter ska 
regleras av en rättsligt bindande handling
mellan registerföraren och den 
registeransvarige och att det i handlingen 
särskilt ska föreskrivas att registerföraren 
endast får handla på instruktioner från den 
registeransvarige, särskilt om överföringen 
av de personuppgifter som används är 
förbjuden.

2. En registerförares behandling av 
uppgifter ska regleras av en rättsligt 
bindande handling eller ett skriftligt avtal
som föreskriver att registerföraren endast 
får handla på instruktioner från den 
registeransvarige.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget till denna artikel grundar sig på rambeslut 2008/977/RIF eftersom det inte 
finns någon anledning att avvika från detta.

Ändringsförslag 500
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att en 
registerförares behandling av uppgifter ska 
regleras av en rättsligt bindande handling 
mellan registerföraren och den 
registeransvarige och att det i handlingen 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att en 
registerförares behandling av uppgifter ska 
regleras av en rättsligt bindande handling 
mellan registerföraren och den 
registeransvarige och att det i handlingen 
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särskilt ska föreskrivas att registerföraren 
endast får handla på instruktioner från den 
registeransvarige, särskilt om 
överföringen av de personuppgifter som 
används är förbjuden.

särskilt ska föreskrivas att registerföraren

a) endast får handla på instruktioner från 
de registeransvariga, 

b) endast ska anställa personal som har 
förbundit sig till ett konfidentialitetskrav 
eller har lagstadgad tystnadsplikt,
c) ska vidta alla åtgärder i enlighet med 
artikel 28,
d) endast kan anlita en annan 
registerförare med tillstånd från den 
registeransvarige och därför ska
informera den registeransvarige om 
avsikten att anlita en annan registerförare 
i tillräckligt god tid för att den 
registeransvarige ska ha möjlighet att 
komma med invändningar,
e) så långt det är möjligt beroende på 
behandlingens slag och med samtycke 
från den registeransvarige ska anta 
nödvändiga tekniska och organisatoriska 
krav för att den registeransvarige ska 
kunna fullgöra sin skyldighet att bemöta 
begäranden om att utöva den 
registrerades rättigheter enligt kapitel III,
f) ska bistå den registeransvarige i 
säkerställandet av efterlevnaden av 
skyldigheterna enligt artiklarna 28–32,
g) ska överlämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
och inte behandla personuppgifterna på 
annat sätt,
h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som behövs för att verifiera 
efterlevnaden av skyldigheterna i denna 
artikel,
i) ska ta hänsyn till principen om inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard.
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Or. en

Ändringsförslag 501
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att en 
registerförares behandling av uppgifter ska 
regleras av en rättsligt bindande handling 
mellan registerföraren och den 
registeransvarige och att det i handlingen
särskilt ska föreskrivas att registerföraren 
endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige, särskilt om 
överföringen av de personuppgifter som 
används är förbjuden.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att en 
registerförares behandling av uppgifter ska 
regleras av en rättsligt bindande handling 
mellan registerföraren och den 
registeransvarige. I dessa handlingar ska 
särskilt föreskrivas att registerföraren 

a) endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige.

b) endast ska anställa personal som har 
lagstadgad tystnadsplikt,
c) ska vidta alla åtgärder för att följa 
bestämmelserna i artikel 27,
d) endast får värva en annan 
registerförare efter att ha fått tillstånd 
från den registeransvarige,
e) så långt detta är möjligt beroende på 
behandlingens slag och med samtycke 
från den registeransvarige ska utarbeta
nödvändiga tekniska och organisatoriska 
krav för att den registeransvarige ska 
kunna fullgöra sin skyldighet att bemöta 
begäranden om att utöva den 
registrerades rättigheter enligt kapitel III,
f) ska bistå den registeransvarige i 
säkerställandet av efterlevnaden av 
antagna bestämmelser enligt 
artiklarna 27–32,
g) ska överlämna alla resultat till den 
registeransvarige efter behandlingens slut 
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och inte på annat sätt behandla 
personuppgifterna,
h) ska ge den registeransvarige och 
tillsynsmyndigheten tillgång till all 
information som behövs för att 
kontrollera efterlevnaden av 
skyldigheterna i denna artikel,
i) ska ta hänsyn till principen om inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard.

Or. en

Ändringsförslag 502
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige och 
registerföraren ska kunna visa att de 
skyldigheter som avses i punkt 2 efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 503
Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige och 
registerföraren ska skriftligt dokumentera 
den registeransvariges instruktioner och 
registerförarens skyldighet enligt punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 504
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om 
ska registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 20.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 505
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en registerförare behandlar andra
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i 
artikel 20.

3. Om en registerförare behandlar 
personuppgifter utan eller i strid med den 
registeransvariges instruktioner, utan att 
ha en lagstadgad skyldighet till detta,
ansvarar registerföraren för denna 
behandling på samma sätt som en 
registeransvarig.

Or. de

Motivering

Till följd av att artikel 20 utgår.
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Ändringsförslag 506
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en registerförare behandlar andra 
personuppgifter än de som den 
registeransvarige gett instruktioner om ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den 
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i artikel 20.

3. Om en registerförare får instruktioner 
från den registeransvarige att fatta egna 
beslut om personuppgifterna ska 
registerföraren anses vara en 
registeransvarig med avseende på den
behandlingen och ska omfattas av de 
bestämmelser om gemensamma 
registeransvariga som fastställs i artikel 20.

Or. en

Ändringsförslag 507
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, endast får 
behandla dessa enligt instruktion från den 
registeransvarige, eller där så krävs enligt 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning.

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, endast får 
behandla dessa enligt instruktion från den 
registeransvarige, eller om det finns en 
lagstadgad skyldighet att göra detta.

Or. de
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Ändringsförslag 508
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, endast får 
behandla dessa enligt instruktion från den 
registeransvarige, eller där så krävs enligt 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning.

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
registerföraren och personer som utför 
arbete under den registeransvariges eller 
registerförarens överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, endast får 
behandla dessa enligt instruktion från den 
registeransvarige, eller där så krävs enligt 
unionslagstiftningen eller 
medlemsstaternas lagstiftning, och de ska 
även ha tystnadsplikt.

Or. pt

Ändringsförslag 509
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om registerföraren är eller blir den som 
fattar beslut vad gäller ändamål, medel 
eller metoder för behandlingen av 
personuppgifter eller inte handlar enbart 
efter instruktioner, ska denne anses som 
en gemensam registeransvarig i enlighet 
med artikel 20.

Or. en
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Ändringsförslag 510
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Om registerföraren är eller blir den som 
fattar beslut vad gäller ändamål, medel 
eller metoder för behandlingen av 
personuppgifter eller inte handlar enbart 
efter den registeransvariges instruktioner, 
ska denne anses som en gemensam 
registeransvarig i enlighet med artikel 20.

Or. en

Ändringsförslag 511
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Dokumentation

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
varje registeransvarig och registerförare 
ska bevara dokumentation om alla system 
och förfaranden för uppgiftsbehandling 
som ligger inom deras ansvarsområde.
2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:
a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige, eller eventuella 
gemensamma registeransvariga eller 
registerförare.
b) Ändamålen med behandlingen.
c) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 



AM\929834SV.doc 43/133 PE506.128v02-00

SV

personuppgifterna.
d) Överföringar av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation, inbegripet identifiering av 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen.
3. Den registeransvarige och 
registerföraren ska på begäran göra 
dokumentationen tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 512
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
registeransvarig och registerförare ska 
bevara dokumentation om alla system och 
förfaranden för uppgiftsbehandling som 
ligger inom deras ansvarsområde.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
registeransvarig och registerförare ska 
bevara detaljerad dokumentation om alla 
system och förfaranden för 
uppgiftsbehandling som ligger inom deras 
ansvarsområde.

Or. en

Ändringsförslag 513
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och 
uppgiftsskyddsombudet och för eventuella 
gemensamma registeransvariga eller 
registerförare.
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Or. en

Ändringsförslag 514
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bindande skriftligt avtal i fall av 
gemensamma registeransvariga, 
förteckning över registerförare och
registerförares verksamhet.

Or. pt

Ändringsförslag 515
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En beskrivning av kategorin eller 
kategorierna av berörda personer och 
uppgifter eller kategorier av behandlade 
personuppgifter.

Or. pt
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Ändringsförslag 516
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) En beskrivning av de interna reglerna 
för de registrerades utövande av sina 
rättigheter, i enlighet med artikel 10.

Or. pt

Ändringsförslag 517
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Överföringar av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation, inbegripet identifiering av 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen.

d) Överföringar av uppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation, inbegripet identifiering av 
begärande behörig myndighet i
tredjelandet eller den internationella 
organisationen och de rättsliga grunderna 
för överföringen av uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 518
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Tidsgränserna för raderingen av de 
olika kategorierna av uppgifter.

Or. en



PE506.128v02-00 46/133 AM\929834SV.doc

SV

Ändringsförslag 519
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Beskrivning av de åtgärder som avses 
i artikel 18.3.

Or. en

Ändringsförslag 520
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Dokumentation

1. Varje överföring av personuppgifter 
ska registreras eller dokumenteras för att 
man ska kunna kontrollera om 
behandlingen av uppgifterna är lagenlig, 
utföra egenkontroll samt garantera 
integritet och säkerhet för uppgifterna.
2. Registrering och dokumentation ska på 
begäran översändas till 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
får använda dessa uppgifter endast för att 
kontrollera att behandlingen av 
uppgifterna är lagenlig och garantera 
integritet och säkerhet för uppgifterna.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på artikel 10 i rambeslut 2008/977/RIF.
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Ändringsförslag 521
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Registerföring

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, 
läsning, utlämning, sammanförande eller 
radering. Registren över läsning och 
utlämning ska särskilt visa ändamål, 
datum och tidpunkt för sådan behandling 
och i möjligaste mån identifikationen av 
den person som har läst eller lämnat ut 
personuppgifter.
2. Registren får endast användas för att 
kontrollera om behandlingen av 
uppgifterna är tillåten, för egenkontroll 
samt för att garantera dataintegritet och 
datasäkerhet.

Or. de

Ändringsförslag 522
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, läsning, 
utlämning, sammanförande eller radering. 
Registren över läsning och utlämning ska 
särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt 
för sådan behandling och i möjligaste mån

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, läsning, 
utlämning, sammanförande eller radering. 
Registren över läsning och utlämning ska 
särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt 
för sådan behandling och i möjligaste mån 
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identifikationen av den person som har läst 
eller lämnat ut personuppgifter.

identifikationen av den person som har läst 
eller lämnat ut personuppgifter och 
identitetsuppgifter för de personer som 
mottagit uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 523
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, 
läsning, utlämning, sammanförande eller 
radering. Registren över läsning och 
utlämning ska särskilt visa ändamål, datum
och tidpunkt för sådan behandling och i 
möjligaste mån identifikationen av den 
person som har läst eller lämnat ut 
personuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över samtliga behandlingar av 
uppgifter, inklusive samtliga överföringar 
av uppgifter. Registren över läsning och 
utlämning ska särskilt visa ändamål, datum 
och tidpunkt för sådan behandling och 
identifikationen av den person som har läst 
eller lämnat ut personuppgifter och 
identitetsuppgifter för de personer som 
mottagit uppgifterna.

Or. pt

Ändringsförslag 524
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, läsning, 
utlämning, sammanförande eller radering. 
Registren över läsning och utlämning ska 
särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt 
för sådan behandling och i möjligaste mån
identifikationen av den person som har läst 

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, läsning, 
utlämning, sammanförande eller radering. 
Registren över läsning och utlämning ska 
särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt 
för sådan behandling och identifikationen 
av den person som har läst eller lämnat ut 
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eller lämnat ut personuppgifter. personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 525
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, läsning, 
utlämning, sammanförande eller radering. 
Registren över läsning och utlämning ska 
särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt 
för sådan behandling och i möjligaste mån 
identifikationen av den person som har läst 
eller lämnat ut personuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska se till att register 
förs över åtminstone följande typer av 
behandlingar: insamling, ändring, läsning, 
utlämning, sammanförande eller radering. 
Registren över läsning och utlämning ska 
särskilt visa ändamål, datum och tidpunkt 
för sådan behandling och identifikationen 
av den person som har läst eller lämnat ut 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 526
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den registeransvarige och 
registerföraren ska på begäran göra 
registren tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 527
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Registren får endast användas för att 
kontrollera om behandlingen av 
uppgifterna är tillåten, för egenkontroll 
samt för att garantera dataintegritet och 
datasäkerhet.

2. Registren får endast användas för att 
kontrollera om behandlingen av 
uppgifterna är tillåten, för egenkontroll 
samt för att garantera dataintegritet och 
datasäkerhet, eller för kontroll, dels från 
uppgiftsskyddsombudets, dels från 
tillsynsmyndighetens sida.

Or. pt

Ändringsförslag 528
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Registren ska analyseras regelbundet 
för att upptäcka eventuella avvikelser, i 
enlighet med god säkerhetspraxis.

Or. pt

Ändringsförslag 529
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige och registerföraren på 
begäran ska samarbeta med 
tillsynsmyndigheten i dess tjänsteutövning,

1. Den registeransvarige och 
registerföraren ska på begäran samarbeta 
med tillsynsmyndigheten i dess 
tjänsteutövning i enlighet med avsnitt 2 i 
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särskilt genom att tillhandahålla all den 
information som krävs för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter.

kapitel VI i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 530
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska fastställa att det 
vid ett lagförslag i vilket det föreskrivs 
behandling av personuppgifter som på 
grund av behandlingens natur, räckvidd 
eller syfte medför allvarliga risker för 
medborgarnas fri- och rättigheter ska 
utredas vilka följder de föreslagna 
åtgärderna får för skyddet av 
personuppgifter.
Utredningen ska åtminstone omfatta en 
allmän beskrivning av de planerade 
behandlingarna, en undersökning av 
riskerna för de registrerades fri- och 
rättigheter, åtgärder för att begränsa 
riskerna, garantier, säkerhetsåtgärder och 
mekanismer för att garantera skyddet av 
personuppgifter och deras förenlighet 
med de bestämmelser som antas till följd 
av detta direktiv, med beaktande av 
rättigheterna och berättigade intressen för 
såväl de personer vilkas uppgifter 
behandlas som andra registrerade.

Or. nl

Motivering

Ett sekretessavtal om de rättsliga myndigheternas behandling av uppgifter är svårt att förena 
med att polisens och rättsväsendets uppgiftsbehandling ska grundas på adekvata 
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rättsbestämmelser. Det finns därför skäl att koppla kravet på ett sekretessavtal till ny 
lagstiftning.

Ändringsförslag 531
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skyldigheten att samarbeta ska också 
garanteras när tillsynsmyndigheten 
behöver granska informationssystemen 
och behandlingen av personuppgifter, 
varvid tillträde ska ges till den 
registeransvariges eller registerförarens 
lokaler.

Or. pt

Ändringsförslag 532
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som reaktion på tillsynsmyndighetens 
utövande av sina befogenheter enligt 
artikel 46 a och b ska den 
registeransvarige och registerföraren 
svara tillsynsmyndigheten inom en rimlig 
period. Svaret ska inbegripa en 
beskrivning av de åtgärder som vidtagits 
och de resultat som uppnåtts som svar på 
tillsynsmyndighetens anmärkningar.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 533
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som reaktion på tillsynsmyndighetens 
utövande av sina befogenheter enligt 
artikel 46 a och b ska den registeransvarige 
och registerföraren svara 
tillsynsmyndigheten inom en rimlig period. 
Svaret ska inbegripa en beskrivning av de 
åtgärder som vidtagits och de resultat som 
uppnåtts som svar på tillsynsmyndighetens 
anmärkningar.

2. Som reaktion på tillsynsmyndighetens
utövande av sina befogenheter enligt 
artikel 46 a och b ska den registeransvarige 
och registerföraren svara 
tillsynsmyndigheten inom en rimlig period
som ska anges av tillsynsmyndigheten. 
Svaret ska inbegripa en beskrivning av de 
åtgärder som vidtagits och de resultat som 
uppnåtts som svar på tillsynsmyndighetens 
anmärkningar.

Or. en

Ändringsförslag 534
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Konsekvensbedömning avseende 

uppgiftsskydd
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att det 
innan nya system tas fram för 
personuppgiftsbehandling ska ske en 
bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet 
av personuppgifter; 
konsekvensbedömningen ska utföras av 
den registeransvarige eller den 
registerförare som agerar på den 
registeransvariges vägnar eller den enhet 
som beslutar om det nya systemet. 
2. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
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en systematisk beskrivning av
a) den planerade behandlingen samt 
behovet av den och dess omfattning i 
förhållande till ändamålet,
b) en bedömning av riskerna för de 
registrerades fri- och rättigheter,
c) de åtgärder som planeras för att 
hantera risker och minimera antalet 
behandlade personuppgifter,
d) skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att 
denna förordning efterlevs, med hänsyn 
till de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade 
intressen.
3. Den registeransvarige ska inhämta 
synpunkter från de registrerade och deras 
företrädare om den avsedda 
behandlingen.
4. Bedömningen ska vara lättillgänglig 
för allmänheten.
5. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 56 i syfte att närmare 
precisera kraven för den bedömning som 
avses i punkt 2, däribland villkor och 
förfaranden för skalbarhet, kontroll och 
granskningsmöjligheter.

Or. en

Motivering

Behandling av personuppgifter på detta känsliga område bör endast ske efter en 
konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd. Bestämmelserna utgår från förslaget till 
betänkande om uppgiftsskyddsförordningen, för att enhetlighet ska säkerställas.
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Ändringsförslag 535
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Konsekvensbedömning avseende 

uppgiftsskydd
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige eller registerföraren 
innan personuppgifter behandlas ska 
genomföra en bedömning av 
konsekvenserna av de planerade 
behandlingssystemen och förfarandena 
för skyddet av personuppgifter, om det är 
sannolikt att behandlingen medför 
särskilda risker för de registrerades 
rättigheter och friheter på grund av sin 
karaktär, sin omfattning eller sina 
ändamål.
2. Det är sannolikt att i synnerhet följande 
behandlingar medför de särskilda risker 
som avses i punkt 1:
a) Behandling av personuppgifter i 
storskaliga register för att förebygga, 
avslöja, utreda eller lagföra brott och för 
att verkställa straffrättsliga påföljder.
b) Behandling av särskilda kategorier av 
personuppgifter i den mening som avses i 
artikel 8, av personuppgifter som är 
relaterade till barn, lokaliseringsuppgifter 
och biometriska uppgifter för att 
förebygga, avslöja, utreda eller lagföra 
brott och för att verkställa straffrättsliga 
påföljder.
c) Utvärdering av en fysisk persons 
personliga egenskaper eller analys eller 
prognostisering av i synnerhet den fysiska 
personens beteende, som grundar sig på 
automatiserad behandling och som 
sannolikt kan leda till åtgärder som ger 
rättsliga följder för den personen eller 
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som påverkar denne väsentligt.
d) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektronisk 
apparatur (videoövervakning).
e) Annan behandling för vilken samråd 
måste ske med tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 26.1.
3. Bedömningen ska innehålla en 
systematisk och detaljerad beskrivning av 
den planerade behandlingen, en 
bedömning av riskerna för de 
registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera 
risker, skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder 
och rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att 
behandlingen följer de bestämmelser som 
antagits enligt detta direktiv, med hänsyn 
till de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade 
intressen.
4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska samråda med alla 
relevanta aktörer om den avsedda 
behandlingen, däribland företrädare för 
de registrerade.
5. Bedömningen ska vara lättillgänglig 
för allmänheten.
6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter att ha begärt ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 56 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och villkoren för de behandlingar som 
sannolikt medför de särskilda risker som 
avses i punkterna 1 och 2 samt kraven för 
den bedömning som avses i punkt 3, 
däribland villkor för skalbarhet, kontroll 
och granskningsmöjligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 536
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Konsekvensbedömning avseende 

uppgiftsskydd
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att det, 
vid behandlingar som medför särskilda 
risker för de registrerades rättigheter och 
friheter på grund av sin karaktär, sin 
omfattning eller sina ändamål, ska ske en 
bedömning av den avsedda eller pågående 
behandlingens konsekvenser för skyddet 
av personuppgifter, innan nya 
behandlingar genomförs eller snarast 
möjligt för pågående behandlingar;
konsekvensbedömningen ska utföras av 
den registeransvarige eller den 
registerförare som agerar på den 
registeransvariges vägnar.
2. Det är sannolikt att i synnerhet följande 
behandlingar medför de särskilda risker 
som avses i punkt 1:
a) Behandling av personuppgifter i 
storskaliga register för att förebygga, 
avslöja, utreda eller lagföra brott och för 
att verkställa straffrättsliga påföljder.
b) Behandling av särskilda kategorier av 
personuppgifter i den mening som avses i 
artikel 8, av personuppgifter som är 
relaterade till barn och av biometriska 
uppgifter för att förebygga, avslöja, utreda 
eller lagföra brott och för att verkställa 
straffrättsliga påföljder.
c) Utvärdering av en fysisk persons 
personliga egenskaper eller analys eller 
prognostisering av i synnerhet den fysiska 
personens beteende, som grundar sig på 
automatiserad behandling och som kan 
leda till åtgärder som ger rättsliga följder 
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för den personen eller som påverkar 
denne väsentligt.
d) Övervakning av allmän plats, särskilt 
vid användning av optisk-elektronisk 
apparatur (videoövervakning).
e) Annan behandling för vilken samråd 
måste ske med tillsynsmyndigheten enligt 
artikel 26.1.
3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en allmän beskrivning av den planerade 
behandlingen, en bedömning av riskerna 
för de registrerades fri- och rättigheter, de 
åtgärder som planeras för att hantera 
risker, skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder 
och rutiner för att garantera skyddet av 
personuppgifterna och för att visa att 
behandlingen följer de bestämmelser som 
antagits enligt detta direktiv, med hänsyn 
till de registrerades och andra berörda 
personers rättigheter och berättigade 
intressen.
4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska samråda med 
allmänheten om den planerade 
behandlingen, utan att detta påverkar 
skyddet av allmänna intressen eller 
säkerheten för uppgiftsbehandlingarna.
5. Bedömningen ska vara lättillgänglig 
för allmänheten, utan att det påverkar 
skyddet av allmänna intressen eller 
säkerheten för behandlingarna.
6. Kommissionen ska ha befogenhet att i 
samråd med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 56 i syfte att 
närmare precisera kriterierna och 
villkoren för de behandlingar som 
sannolikt medför de särskilda risker som 
avses i punkterna 1 och 2 samt kraven för 
den bedömning som avses i punkt 3, 
däribland villkor för skalbarhet, kontroll 
och granskningsmöjligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 537
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige eller registerföraren
samråder med tillsynsmyndigheten innan 
man behandlar personuppgifter som ska 
ingå i ett nytt register som ska inrättas, om

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige samråder med 
tillsynsmyndigheten innan man behandlar 
personuppgifter som ska ingå i ett nytt 
register som ska inrättas, om

Or. pt

Ändringsförslag 538
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige eller registerföraren 
samråder med tillsynsmyndigheten innan 
man behandlar personuppgifter som ska 
ingå i ett nytt register som ska inrättas, om

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige eller registerföraren 
samråder med tillsynsmyndigheten innan 
man behandlar personuppgifter som ska 
ingå i en ny typ av register som ska 
inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 539
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) särskilda kategorier av uppgifter enligt utgår
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artikel 8 ska behandlas,

Or. en

Ändringsförslag 540
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) behandlingens typ, särskilt användning 
av ny teknik, rutiner eller förfaranden, i 
övrigt innebär särskilda risker för de 
registrerades grundläggande fri- och 
rättigheter och särskilt skyddet av 
personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 541
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tillsynsmyndigheten ska upprätta en 
förteckning över de olika typer av 
uppgiftsbehandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 1.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tillsynsmyndigheten ska upprätta en 
förteckning över de olika typer av 
uppgiftsbehandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 1 b. 
Tillsynsmyndigheten ska översända 
förteckningen till Europeiska
dataskyddsstyrelsen genom ett medium 
som är tillgängligt för allmänheten. 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
sammanföra förteckningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 542
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige eller registerföraren 
förser tillsynsmyndigheten med den 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd som avses i artikel 25a och, 
på begäran, eventuell övrig information 
som gör att tillsynsmyndigheten kan 
avgöra om behandlingen följer 
bestämmelserna och särskilt bedöma 
riskerna för skyddet av den registrerades 
personuppgifter och skyddsåtgärderna i 
samband med detta.

Or. en

Ändringsförslag 543
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska samråda med 
tillsynsmyndigheten när de utarbetar 
lagstiftningsåtgärder som ska antas av det 
nationella parlamentet eller utarbetar en 
åtgärd som grundar sig på en sådan 
lagstiftningsåtgärd och som fastställer 
behandlingens karaktär. Samrådet syftar 
dels till att garantera att den avsedda 
behandlingen överensstämmer med detta 
direktiv, dels till att minska riskerna för 
de registrerade.

Or. en
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Ändringsförslag 544
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tillsynsmyndigheten ska upprätta en 
förteckning över de olika typer av 
uppgiftsbehandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillsynsmyndigheten ska upprätta en 
förteckning över de olika typer av 
uppgiftsbehandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 545
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska vidta tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att förhindra

(a) utplåning genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar,
(b) förlust genom olyckshändelse,
(c) otillåtna ändringar,
(d) otillåten spridning av eller otillåten 
tillgång till uppgifter, särskilt om 
behandlingen innefattar överföring av 
uppgifter i ett nätverk eller om 
uppgifterna gjorts tillgängliga genom 
direkt automatisk åtkomst, samt
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(e) varje annat slags otillåten behandling 
av personuppgifter.
Dessa åtgärder måste säkerställa en 
lämplig säkerhetsnivå med tanke på de 
risker som behandlingen medför och 
karaktären hos de uppgifter som ska 
skyddas, med hänsyn till dagens 
tillgängliga teknik och kostnaden för att 
vidta åtgärderna.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget utgår från artikel 22.1 i rambeslutet.

Ändringsförslag 546
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige och registerföraren ska 
införa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 
med tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de uppgifter
som ska skyddas, med hänsyn till dagens 
tillgängliga teknik och kostnaden för att 
vidta åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 547
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige och registerföraren ska 
införa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 
med tanke på de risker som behandlingen 
medför och karaktären hos de uppgifter 
som ska skyddas, med hänsyn till dagens 
tillgängliga teknik och kostnaden för att 
vidta åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 548
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 549
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller automatisk 
uppgiftsbehandling ska varje medlemsstat 
föreskriva att den registeransvarige eller 
registerföraren, efter en bedömning av 
riskerna, ska vidta åtgärder i syfte att

2. När det gäller automatisk 
uppgiftsbehandling ska varje medlemsstat 
anta åtgärder som är lämpliga för att

Or. de

Ändringsförslag 550
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) se till att system fungerar, att 
funktionsfel rapporteras (driftsäkerhet) och 
att de lagrade personuppgifterna inte kan 
förvanskas genom funktionsfel i systemet 
(dataintegritet).

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 551
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
registerförare får utses endast om de 
garanterar och kan visa att de vidtar de 
nödvändiga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som avses i punkt 1 och följer 
anvisningarna i artikel 21.2 a. Den 
behöriga myndigheten ska övervaka 
registerföraren i dessa avseenden.
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Or. en

Ändringsförslag 552
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När så är nödvändigt får kommissionen
anta genomförandeakter i syfte att
precisera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt 
krypteringsstandarder. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 57.2.

3. När så är nödvändigt får 
medlemsstaterna anta bestämmelser i syfte 
att precisera kraven i punkterna 1 och 2 för 
olika situationer, särskilt 
krypteringsstandarder.

Or. de

Ändringsförslag 553
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska dokumentera alla 
personuppgiftsbrott, inbegripet 
omständigheterna kring brottet, dess 
effekter och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 
Dokumentationen ska endast innehålla den 
information som behövs för detta ändamål. 
Tillsynsmyndigheten ska föra ett offentligt 
register över anmälda uppgiftsbrott.

Or. en
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Ändringsförslag 554
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsmyndigheten ska föra ett 
offentligt register över de olika typer av 
uppgiftsbrott som anmäls.

Or. en

Ändringsförslag 555
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 56 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 
och 2 samt för de särskilda 
omständigheter under vilka en 
registeransvarig och en registerförare ska 
anmäla personuppgiftsbrottet.

utgår

Or. de

Motivering

Kriterier och villkor för att fastställa att ett uppgiftsbrott har begåtts anges redan tillräckligt 
utförligt i punkt 1. Förslaget om befogenhet att anta delegerade akter skulle i vilket fall som 
helst beröra viktiga delar som inte kan delegeras, och de borde anges i den grundläggande 
rättsakten. Motsvarande ändring föreslås också i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.
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Ändringsförslag 556
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 56 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 2 
samt för de särskilda omständigheter under 
vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

5. Kommissionen ska efter att ha begärt 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 56 i syfte att 
närmare precisera kriterierna och kraven 
för fastställandet av det uppgiftsbrott som 
avses i punkterna 1 och 2 samt för de 
särskilda omständigheter under vilka en 
registeransvarig och en registerförare ska 
anmäla personuppgiftsbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 557
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 56 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av det 
uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 och 2 
samt för de särskilda omständigheter under 
vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

5. Kommissionen ska efter samråd med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 56 i syfte att närmare precisera 
kriterierna och kraven för fastställandet av 
det uppgiftsbrott som avses i punkterna 1 
och 2 samt för de särskilda omständigheter 
under vilka en registeransvarig och en 
registerförare ska anmäla 
personuppgiftsbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 558
Jan Mulder
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Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen av 
informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2.

6. Kommissionen får efter samråd med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen fastställa 
standardformatet för sådana anmälningar 
till tillsynsmyndigheten, de förfaranden 
som gäller för anmälningskravet och 
formen och villkoren för den 
dokumentation som avses i punkt 4, 
inbegripet tidsgränserna för raderingen av 
informationen i denna. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2.

Or. en

Ändringsförslag 559
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Föregående samråd

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga nationella tillsynsmyndigheterna 
rådfrågas före behandling av 
personuppgifter när nya 
behandlingssystem inrättas om
a) särskilda uppgiftskategorier enligt 
artikel 8 behandlas, eller om
b) behandlingens typ, särskilt användning 
av ny teknik, nya mekanismer eller 
förfaranden, i övrigt innebär särskilda 
risker för registrerades grundläggande 
fri- och rättigheter och framför allt deras 
rätt till privatliv.
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Or. de

Motivering

Texten är hämtad från artikel 23 i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 560
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Tillsynsmyndigheten ska föra ett offentligt 
register över typer och omfattning av samt 
antal anmälda uppgiftsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 561
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Information till den registrerade om ett 

personuppgiftsbrott
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, om 
personuppgiftsbrottet sannolikt har en 
negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet, efter den anmälan som avses i 
artikel 28 utan onödigt dröjsmål ska 
informera den registrerade om 
personuppgiftsbrottet.
2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en
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beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 28.3 b och c.
3. Det ska inte vara ett krav att informera 
den registrerade om personuppgiftsbrottet 
om den registeransvarige 
tillfredsställande visar för den behöriga 
myndigheten att den har genomfört 
lämpliga tekniska skyddsåtgärder och att 
dessa åtgärder tillämpats på de 
personuppgifter som berördes av 
personuppgiftsbrottet. Sådana tekniska 
skyddsåtgärder ska göra uppgifterna 
oläsbara för alla personer som inte är 
behöriga att få tillgång till uppgifterna.
4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas, begränsas eller utelämnas 
av de skäl som anges i artikel 11.4.

Or. de

Ändringsförslag 562
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en 
beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 28.3 b och c.

2. Den information till den registrerade 
som avses i punkt 1 ska innehålla en 
beskrivning av personuppgiftsbrottets 
karaktär och åtminstone de upplysningar 
och de rekommendationer som anges i 
artikel 28.3 a och e.

Or. en

Ändringsförslag 563
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar den 
registeransvariges skyldighet att 
informera den registrerade om 
personuppgiftsbrottet, får 
tillsynsmyndigheten, om den 
registeransvarige inte redan har 
informerat den registrerade om 
personuppgiftsbrottet, efter att ha tagit 
hänsyn till de möjliga negativa effekterna 
av brottet, begära att den 
registeransvarige gör detta.

Or. en

Ändringsförslag 564
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas, begränsas eller utelämnas av 
de skäl som anges i artikel 11.4.

4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas eller begränsas av de skäl 
som anges i artikel 11.4.

Or. en

Ändringsförslag 565
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas, begränsas eller utelämnas av 
de skäl som anges i artikel 11.4.

4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas eller begränsas av de skäl 
som anges i artikel 11.4.
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Or. en

Motivering

Följdändringsförslag i linje med ändringsförslaget till artikel 11.4.

Ändringsförslag 566
Nuno Melo

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas, begränsas eller utelämnas av 
de skäl som anges i artikel 11.4.

4. Informationen till den registrerade kan 
senareläggas, begränsas eller utelämnas av 
de skäl som anges i artikel 13.1.

Or. pt

Ändringsförslag 567
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige eller registerföraren ska 
utnämna ett uppgiftsskyddsombud.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud. Denna skyldighet 
ska utsträckas till registerförarna när 
deras medverkan är av en sådan art att 
den motiverar att ett uppgiftsskyddsombud
utnämns.

Or. pt

Ändringsförslag 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige eller registerföraren ska 
utnämna ett uppgiftsskyddsombud.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige eller registerföraren ska 
utnämna minst ett uppgiftsskyddsombud.

Or. en

Ändringsförslag 569
Axel Voss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgiftsskyddsombudet får inte 
missgynnas vid utförandet av sina 
uppgifter. Ett uppgiftsskyddsombud får 
inte avsättas under sin mandatperiod eller 
under året efter dess slut, såvida det inte 
finns fakta som berättigar den 
registeransvarige att avsätta 
uppgiftsskyddsombudet av ett tungt 
vägande skäl.

Or. de

Ändringsförslag 570
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
den registeransvarige eller registerföraren 
ska se till att uppgiftsskyddsombudets 
eventuella övriga yrkesuppgifter är 
förenliga med personens arbetsuppgifter 
och uppdrag som uppgiftsskyddsombud 
och inte leder till en intressekonflikt.
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Or. en

Ändringsförslag 571
Carlos Coelho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppgiftsskyddsombudet ska utnämnas 
för en period om minst fyra år. 
Uppgiftsskyddsombudets 
tjänstgöringsperiod får förnyas med 
ytterligare fyra år. 
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
tjänstgöringsperiod avsättas endast om 
han eller hon inte längre uppfyller de 
villkor som krävs för att utföra 
uppgifterna. Den registeransvarige och 
registerföraren är skyldiga att underrätta 
tillsynsmyndigheten om 
uppgiftsskyddsombudets identitet och 
kontaktuppgifter efter att denne har 
utnämnts samt om varje förändring som 
sker.

Or. pt

Ändringsförslag 572
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Uppgiftsskyddsombudet ska utnämnas
för en period om minst fyra år. 
Uppgiftsskyddsombudet får utnämnas för 
ytterligare perioder. 
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
tjänstgöringsperiod avsättas endast om 
han eller hon inte längre uppfyller de 
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villkor som krävs för att utföra 
uppgifterna, framför allt inte garanterar
efterlevnaden av bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 573
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige eller registerföraren
meddelar uppgiftsskyddsombudets namn 
och kontaktuppgifter till 
tillsynsmyndigheten och allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 574
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att de 
registrerade har rätt att kontakta 
uppgiftsskyddsombudet om alla frågor 
som rör behandlingen av den 
registrerades uppgifter och begära att få 
utöva sina rättigheter enligt denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 575
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftsskyddsombudet ges möjlighet att 
fullgöra sina skyldigheter och utföra sina 
uppgifter enligt artikel 32 på ett
verkningsfullt och oberoende sätt, och att 
han eller hon inte tar emot några
instruktioner när det gäller utövandet av 
funktionen.

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftsskyddsombudet fullgör sitt 
uppdrag och utför sina arbetsuppgifter på 
ett oberoende sätt och inte tar emot 
instruktioner när det gäller utövandet av 
funktionen. Uppgiftsskyddsombudet ska 
rapportera direkt till den 
registeransvariges eller registerförarens 
förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 576
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska stödja 
uppgiftsskyddsombudet i utförandet av 
dennes arbetsuppgifter och ska 
tillhandahålla alla resurser, inklusive 
personal, lokaler, utrustning och alla 
andra resurser som krävs för att fullgöra 
det uppdrag och utföra de arbetsuppgifter 
som avses i artikel 32 samt upprätthålla 
sin yrkeskunskap.

Or. en

Ändringsförslag 577
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 32 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att informera och ge råd till den 
registeransvarige eller registerföraren om 
deras skyldigheter enligt de bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv och 
att dokumentera denna verksamhet och de 
inkomna svaren.

(a) Att informera och ge råd till den 
registeransvarige eller registerföraren om 
deras skyldigheter enligt de bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv, 
särskilt avseende tekniska och
organisatoriska åtgärder och förfaranden, 
och att dokumentera denna verksamhet och 
de inkomna svaren.

Or. en

Ändringsförslag 578
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 32 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Att övervaka den registeransvariges 
eller registerförarens genomförande av 
konsekvensbedömningen avseende 
uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 579
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Styrelsens ansvar

1. Den registeransvarige och 
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registerföraren ska utse en 
styrelsemedlem som ansvarig för 
dataskyddsfrågor.
2. Den styrelsemedlem som avses i 
punkt 1 ska ha slutligt ansvar för 
efterlevnaden av detta direktivs 
genomförande i medlemsstatens 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 580
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Allmänna principer för överföringar av 

personuppgifter
Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna endast får 
överföra personuppgifter som håller på att 
behandlas eller är avsedda att behandlas 
efter det att de överförts till ett tredjeland 
eller en internationell organisation, 
inklusive för vidare överföring till ett 
annat tredjeland eller en annan 
internationell organisation, under 
förutsättning att
a) överföringen är nödvändig för 
förebyggande, utredning, avslöjande eller 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder, och
b) att den registeransvarige och 
registerföraren följer villkoren i detta 
kapitel.

Or. en
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Ändringsförslag 581
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att vidare 
överföring som avses i första stycket i 
denna artikel får äga rum endast om, 
förutom de villkor som anges i det stycket,
a) den vidare överföringen är nödvändig 
för samma specifika ändamål som den 
ursprungliga överföringen, och
b) den behöriga myndighet som utförde 
den ursprungliga överföringen godkänner 
den vidare överföringen.

Or. en

Motivering

Överföringar bör bara tillåtas till rättsvårdande myndigheter, och inte till andra mottagare i 
tredjeländer. Detta har föreslagits både av Europeiska datatillsynsmannen och 
artikel 29-arbetsgruppen, och följer av skäl 45. Det bör också preciseras att vidare 
överföringar bör omfattas av kompletterande villkor, vilket föreslås av 
artikel 29-arbetsgruppen.

Ändringsförslag 582
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överföringen är nödvändig för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och

a) överföringen är nödvändig för att 
förebygga hot, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och

Or. de
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Ändringsförslag 583
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överföringen är nödvändig för 
förebyggande, utredning, avslöjande eller 
lagföring av brott eller verkställighet av 
straffrättsliga påföljder, och

a) den specifika överföringen är nödvändig 
för förebyggande, utredning, avslöjande 
eller lagföring av brott eller verkställighet 
av straffrättsliga påföljder, och

Or. en

Ändringsförslag 584
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) uppgifter överförs till en 
registeransvarig i tredjeland eller till en 
internationell organisation som är en 
behörig offentlig myndighet för de 
ändamål som avses i artikel 1.1,

Or. en

Ändringsförslag 585
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) de villkor som föreskrivs i detta kapitel 
följs av den registeransvarige eller 
registerföraren, inklusive för vidare 
överföring av personuppgifter från 
tredjelandet eller en internationell 
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organisation till ett annat tredjeland eller 
till en annan internationell organisation,

Or. en

Ändringsförslag 586
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att den registeransvarige och 
registerföraren följer villkoren i detta 
kapitel.

b) att villkoren i detta kapitel är uppfyllda.

Or. de

Ändringsförslag 587
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att den registeransvarige och 
registerföraren följer villkoren i detta
kapitel.

b) den registeransvarige och registerföraren 
följer övriga bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv, och

Or. en

Ändringsförslag 588
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 33 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) att den nivå på skyddet av 
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personuppgifter som garanteras genom 
detta direktiv inte undergrävs.

Or. en

Ändringsförslag 589
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Överföringar till mottagare som inte 

omfattas av 
genomförandebestämmelserna för detta 

direktiv
Medlemsstaterna ska föreskriva att 
överföringar av personuppgifter från 
behöriga myndigheter till mottagare som 
inte omfattas av 
genomförandebestämmelserna för detta 
direktiv får äga rum endast om sådana 
överföringar är
a) tillåtna enligt den nationella 
lagstiftningen; den lagstiftning som avses 
ska vara förenlig med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, och i linje med rättspraxis vid 
Europeiska unionens domstol och 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, eller
b) nödvändiga för att skydda intressen 
som är av grundläggande betydelse för 
den registrerade eller för en annan fysisk 
person, eller
c) utförs på den registrerades begäran.

Or. en
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Ändringsförslag 590
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Överföringar till mottagare som inte 

omfattas av 
genomförandebestämmelserna för detta 

direktiv
Medlemsstaterna ska föreskriva att 
överföringar av personuppgifter från 
behöriga myndigheter till mottagare som 
inte omfattas av 
genomförandebestämmelserna för detta 
direktiv får äga rum endast om sådana 
överföringar är
a) tillåtna enligt den nationella 
lagstiftningen; den lagstiftning som avses 
ska vara förenlig med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, och i linje med rättspraxis vid 
Europeiska unionens domstol och 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, eller
b) nödvändiga för att skydda intressen 
som är av grundläggande betydelse för 
den registrerade eller för en annan 
person, eller
c) utförs på den registrerades begäran.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag har inga särskilda garantier för överföringen av personuppgifter till 
privata aktörer och offentliga myndigheter som inte bedriver myndighetsutövning. Enligt 
princip 5 i Europarådets rekommendation R(87)15 ska dock sådana överföringar bara 
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tillåtas under vissa strikta villkor. Förslaget till ny artikel tillför särskilda bestämmelser om 
sådana överföringar, inspirerade av ovannämnda rekommendation från Europarådet.

Ändringsförslag 591
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 33b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33b
Allmänna principer för överföringar av 

personuppgifter
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna får överföra 
personuppgifter som håller på att 
behandlas eller är avsedda att behandlas 
efter det att de överförts till en offentlig 
behörig myndighet i ett tredjeland eller en 
internationell organisation, inklusive för 
vidare överföring till en annan offentlig 
behörig myndighet i ett tredjeland eller en 
internationell organisation, endast under 
förutsättning att
a) den specifika överföringen är 
nödvändig för förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställighet av straffrättsliga påföljder,
b) uppgifter överförs till en 
registeransvarig i tredjeland eller i en 
internationell organisation som är en 
behörig offentlig myndighet för de 
ändamål som avses i artikel 1.1,
c) de villkor som föreskrivs i 
artiklarna 34–37 följs av den 
registeransvarige eller registerföraren, 
inklusive för vidare överföring av 
personuppgifter från tredjelandet eller en 
internationell organisation till ett annat 
tredjeland eller till en annan 
internationell organisation,
d) den registeransvarige och 
registerföraren följer övriga bestämmelser 
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som antagits enligt detta direktiv, och
e) att den nivå på skyddet av enskildas 
personuppgifter i unionen som garanteras 
genom detta direktiv inte undergrävs.
2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
vidare överföring som avses i första 
stycket i denna artikel får äga rum endast 
om, förutom de villkor som anges i det 
stycket,
a) den vidare överföringen är nödvändig 
för samma specifika ändamål som den 
ursprungliga överföringen, och
b) den behöriga myndighet som utförde 
den ursprungliga överföringen godkänner 
den vidare överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 592
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får ske om kommissionen i 
enlighet med artikel 41 i förordning (EU) 
nr …./2012 eller i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel beslutar att ett tredjeland, ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom tredjelandet, eller en internationell 
organisation utgör en garant för en adekvat 
skyddsnivå. I dessa fall ska det inte krävas 
något ytterligare tillstånd.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får ske om kommissionen i 
enlighet med artikel 41 i förordning (EU) 
nr …./2012 eller i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel beslutar att ett tredjeland, ett 
territorium eller en behandlande sektor 
inom tredjelandet, eller en internationell 
organisation utgör en garant för en adekvat 
skyddsnivå. I dessa fall ska det inte krävas 
något ytterligare tillstånd.

Internationella fördrag, avtal, kontrakt 
och överenskommelser mellan EU eller en 
medlemsstat och ett tredjeland eller en 
internationell organisation garanterar en 
adekvat skyddsnivå i den mening som 
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avses i denna artikel. 

Or. de

Motivering

Motsvarar det rådande rättsläget enligt direktiv 95/46.

Ändringsförslag 593
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inget beslut enligt artikel 41 i 
förordning (EU) nr …./2012 föreligger ska 
kommissionen bedöma om skyddsnivån är 
adekvat, och då ta hänsyn till

2. Om inget beslut enligt artikel 41 i 
förordning (EU) nr .…/2012 föreligger ska 
kommissionen bedöma om skyddsnivån är 
adekvat, och då ta hänsyn till alla 
allmänna omständigheter vid 
uppgiftsöverföring eller serier av 
uppgiftsöverföringar som kan bedömas 
fristående från konkreta överföringar. Vid 
bedömningen ska särskild hänsyn tas till

Or. de

Ändringsförslag 594
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) huruvida det finns en eller flera 
effektivt fungerande oberoende 
tillsynsmyndigheter i tredjelandet eller 
inom den internationella organisationen 
med ansvar för att se till att 
bestämmelserna för uppgiftsskydd följs, ge 
de registrerade råd och assistans när det 
gäller utövandet av deras rättigheter och 

(b) huruvida det finns en eller flera 
effektivt fungerande oberoende 
tillsynsmyndigheter i tredjelandet eller 
inom den internationella organisationen 
med ansvar för att se till att 
bestämmelserna för uppgiftsskydd följs,
inklusive tillräckliga 
sanktionsbefogenheter, ge de registrerade 
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samarbeta med unionens och 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, och

råd och assistans när det gäller utövandet 
av deras rättigheter och samarbeta med 
unionens och medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter, och

Or. en

Ändringsförslag 595
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
besluta att ett tredjeland, ett territorium 
eller en behandlande sektor inom 
tredjelandet, eller en internationell 
organisation utgör en garant för en 
adekvat skyddsnivå i den mening som 
avses i punkt 2. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2.

3. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 56 för att komplettera 
förteckningen i bilaga [x] över 
tredjeländer, territorier eller behandlande 
sektorer i tredjeländer eller 
internationella organisationer som kan 
garantera en adekvat skyddsnivå i den 
mening som avses i punkt 2. Vid 
bedömningen av skyddsnivån ska
kommissionen ta hänsyn till huruvida den 
relevanta lagstiftning, både den allmänna 
och den sektorsspecifika, som gäller i 
tredjelandet eller för den internationella 
organisationen garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter, inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet
för registrerade vilkas personuppgifter 
överförs.

Or. de

Motivering

De aktuella besluten är långtgående och har större räckvidd än vad som krävs för enhetliga 
genomförandevillkor, och dessa icke-obligatoriska delar måste därför vara föremål för 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Motsvarande ändring föreslås 
också i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.
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Ändringsförslag 596
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Enligt artikel 340 andra stycket i EUF-
fördraget och EU-domstolens praxis ska 
unionen ersätta skada som orsakats av 
dess institutioner under tjänsteutövning, i 
enlighet med de allmänna principer som 
är gemensamma för medlemsstaternas 
rättsordningar. Detta gäller även 
eventuell skada på grund av felaktig 
användning av personuppgifter till följd 
av ett felaktigt beslut i enlighet med 
punkterna 2 och 3.

Or. de

Ändringsförslag 597
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
fastställa att ett tredjeland, ett territorium 
eller en behandlande sektor inom 
tredjelandet i fråga eller en internationell 
organisation inte kan garantera en 
adekvat skyddsnivå i den mening som 
avses i punkt 2, särskilt om den relevanta 
allmänna eller sektorsspecifika 
lagstiftning som tillämpas i tredjelandet 
eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska 
och lagstadgade rättigheter inklusive 
tillgång till effektiv administrativ eller 
rättslig prövning för de registrerade, i 
synnerhet för de registrerade vars 

utgår
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personuppgifter överförs. 
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 57.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 57.3.

Or. de

Ändringsförslag 598
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
kommissionen fattar beslut enligt punkt 5 
får inga uppgifter överföras till 
tredjelandet, territoriet eller den 
behandlande sektorn inom tredjelandet, 
eller den internationella organisationen i 
fråga; detta ska inte påverka överföringar 
enligt artiklarna 35.1 eller 36. 
Kommissionen ska vid lämplig tidpunkt 
samråda med tredjelandet eller den 
internationella organisationen i fråga för 
att lösa den situation som uppstått som 
följd av beslutet enligt punkt 5.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 599
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska övervaka 
tillämpningen av de genomförandeakter 

utgår
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som avses i punkterna 3 och 5.

Or. de

Ändringsförslag 600
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Överföring med stöd av lämpliga 

skyddsåtgärder
1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 ska 
medlemsstaterna föreskriva att överföring 
av personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får äga rum om
a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument, eller
b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter och dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger.
2. Beslutet om överföringar enligt 
punkt 1 b måste göras av vederbörligen 
bemyndigad personal. De måste också 
dokumenteras, och dokumentationen ska 
på begäran göras tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Or. de
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Ändringsförslag 601
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 ska 
medlemsstaterna föreskriva att överföring 
av personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får äga rum om

1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 ska 
medlemsstaterna föreskriva att överföring 
av personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får äga rum endast om

Or. en

Ändringsförslag 602
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 ska 
medlemsstaterna föreskriva att överföring 
av personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får äga rum om

1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 ska 
medlemsstaterna föreskriva att överföring 
av personuppgifter till en behörig offentlig 
myndighet i ett tredjeland eller en 
internationell organisation får äga rum om
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument.

a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument, eller

b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter och dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 603
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument, eller

a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument, och

Or. en

Ändringsförslag 604
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tillsynsmyndigheten har lämnat ett 
förhandsgodkännande till överföringen,

Or. en

Ändringsförslag 605
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter och dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 606
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter och dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 607
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter och dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger.

b) Europeiska dataskyddsstyrelsen har 
bedömt att den mottagande 
registeransvarige eller registerföraren
uppfyller alla rättsliga krav och bästa 
metoder som i allmänhet är aktuella vid 
den överföring av personuppgifter som 
fastställs i detta direktiv, i synnerhet när 
det gäller personuppgifter som 
ursprungligen har samlats in av privata 
parter, och har dragit slutsatsen att 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifterna föreligger, eller

Or. en
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Motivering

En självutvärdering av den registeransvarige eller registerföraren kan inte ligga till grund för 
överföringar till tredjeländer. Sådana överföringar måste alltid grundas på ett rättsligt 
bindande instrument. Se även punkt 415 i Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 608
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Medlemsstatens lagar tillåter specifik 
överföring av personuppgifter som är 
strängt nödvändig och proportionell, som 
följer tillämpliga bestämmelser i 
EU-lagstiftningen och folkrätten, särskilt 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, i enlighet med 
den tolkning som görs av Europeiska 
domstolen för mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 609
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beslutet om överföringar enligt 
punkt 1 b ska göras av vederbörligen 
bemyndigad personal. De måste också 
dokumenteras, och dokumentationen ska 
på begäran göras tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

utgår

Or. en
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(Fel numrering av punkterna i den engelska versionen av kommissionens dokument.)

Ändringsförslag 610
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beslutet om överföringar enligt punkt 1 
b ska göras av vederbörligen bemyndigad 
personal. De måste också dokumenteras, 
och dokumentationen ska på begäran göras 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

2. De ska också dokumenteras, och 
dokumentationen ska på begäran göras 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Or. en

(Fel numrering av punkterna i den engelska versionen av kommissionens dokument.)

Ändringsförslag 611
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Överföring med stöd av lämpliga 

skyddsåtgärder
1. Om kommissionen inte har fattat något 
beslut enligt artikel 34 får överföring av 
personuppgifter till en mottagare i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation äga rum om
a) lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter har vidtagits genom ett 
rättsligt bindande instrument,
b) den registeransvarige eller 
registerföraren har bedömt alla allmänna 
omständigheter kring en överföring av 
personuppgifter (artikel 34.2) och dragit 
slutsatsen att lämpliga skyddsåtgärder för 
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personuppgifterna föreligger, eller
c) överföring av personuppgifter vore 
tillåten även efter att kommissionen har 
bedömt att det saknas en adekvat 
skyddsnivå i ett specifikt fall (artikel 36).

Or. de

Ändringsförslag 612
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 35b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35b
Överföring av personuppgifter från andra 

medlemsstater
1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
personuppgifter som överförts eller gjorts 
tillgängliga av den behöriga myndigheten 
i en medlemsstat får – utöver 
ovannämnda villkor – överföras till den
behöriga myndigheten i en annan 
medlemsstat, eller lämnas vidare till 
tredjeländer eller internationella organ, 
endast om
a) den mottagande myndigheten i 
tredjelandet eller det mottagande 
internationella organet har ansvar för 
förebyggande, utredning, avslöjande eller 
lagföring av brott eller för 
verkställigheten av straffrättsliga 
påföljder,
b) den medlemsstat från vilken 
uppgifterna erhölls har gett sitt samtycke 
till överföringen i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, och om
c) i de fall som avses i artiklarna 34a.3 
och 35 b och c även den medlemsstat från 
vilken uppgifterna erhölls dragit 
slutsatsen att lämpliga skyddsåtgärder för 
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personuppgifterna föreligger i enlighet 
med sin nationella lagstiftning.
2. Vidare överföring utan 
förhandsmedgivande enligt punkt 1b ska 
tillåtas endast om överföringen av 
uppgifter är absolut nödvändig för att 
kunna avvärja ett omedelbart och 
allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten i en medlemsstat eller ett 
tredjeland eller för en medlemsstats 
väsentliga intressen och ett 
förhandsmedgivande inte kan erhållas i 
tid. Den myndighet som ansvarar för att 
bevilja medgivandet ska informeras utan 
dröjsmål.
3. Med avvikelse från punkt 1c får 
personuppgifter överföras vidare om den 
nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta på grund av
a) den registrerades starka och legitima 
intressen, eller
b) starka och berättigade intressen, främst 
viktiga allmänna intressen.
4. Överföring till andra mottagare än 
offentliga myndigheter får ske endast om 
villkoren i artikel 7a.1 är uppfyllda.

Or. de

Motivering

Artikel 35b motsvarar artikel 13 i rambeslutet och gäller särskilda regler för behandling av 
uppgifter som kommer från andra medlemsstater, och syftar till att särskilt skydda dessa 
uppgifter. Regeln ska samtidigt skydda den medlemsstat som uppgifterna kommer ifrån och 
skapar därmed den tillit som krävs till att utbyte av uppgifter inom EU inte medför att 
uppgifterna behandlas godtyckligt i den mottagande medlemsstaten.

Ändringsförslag 613
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Undantag

Genom undantag från artiklarna 34 
och 35 ska medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:
a) Överföringen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan person.
b) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen om lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta.
c) Överföringen av uppgifter är 
avgörande för att avvärja en omedelbar 
och allvarlig fara för den allmänna 
säkerheten i en medlemsstat eller ett 
tredjeland.
d) Överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.
e) Överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att fastslå, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk som 
hänför sig till förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställandet av en specifik straffrättslig 
påföljd.

Or. de

Ändringsförslag 614
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Undantag

Genom undantag från artiklarna 34 och 
35 ska medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:
a) överföringen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan person, 
eller
b) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen om lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta. or
c) överföringen av uppgifter är avgörande 
för att avvärja en omedelbar och allvarlig 
fara för den allmänna säkerheten i en 
medlemsstat eller ett tredjeland, eller
d) överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder. eller
e) Överföring är i ett enskilt fall 
nödvändig för att fastslå, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk som 
hänför sig till förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställandet av en specifik straffrättslig 
påföljd.

Or. en

Ändringsförslag 615
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag Undantag vid särskilda överföringar

Or. en

Ändringsförslag 616
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 34 och 35 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:

Genom undantag från artiklarna 34 och 35 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till en 
behörig offentlig myndighet i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om den 
registeransvarige har erhållit 
godkännande i förväg i enlighet med 
punkt 1a och

Or. en

Ändringsförslag 617
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 34 och 35 
ska medlemsstaterna föreskriva att 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:

Om kommissionen i enlighet med 
artikel 34.5 bedömer att det saknas en 
adekvat skyddsnivå, får 
personuppgifterna inte överföras till det 
berörda tredjelandet eller till ett område 
eller en behandlande sektor i detta
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tredjeland eller till den berörda 
internationella organisationen, förutsatt 
att den registrerades berättigade intresse 
av att uppgifterna inte överförs i det 
enskilda fallet väger tyngre än allmänna 
intressen i uppgiftsöverföringen. 
Genom undantag från punkt 1 och 
artikel 35 får medlemsstaterna föreskriva 
att överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation endast får ske om något av 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 618
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtliga uppgiftsöverföringar som har 
beslutats med undantag från 
bestämmelserna ska vara väl grundade 
och begränsas till det strikt nödvändiga, 
och det ska inte vara tillåtet med massiva 
och upprepade uppgiftsöverföringar.

Or. pt

Ändringsförslag 619
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, innan en överföring 
enligt punkt 1 utförs, ska erhålla 
godkännande från tillsynsmyndigheten 
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för att se till att överföringen äger rum i 
överensstämmelse med de bestämmelser 
som har antagits enligt detta direktiv och 
särskilt för att minska risken för den 
registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 620
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
personuppgifter överförs enligt 
bestämmelserna i denna artikel endast om
a) den registeransvarige har erhållit 
förhandsgodkännande från 
tillsynsmyndigheten, och
b) överföringen omfattar endast uppgifter 
som är strängt nödvändiga för att uppnå 
syftet med överföringen, och
c) alla överföringar är fullständigt 
dokumenterade, inbegripet datum och 
tidpunkt för överföringen, den 
mottagande myndigheten, motiveringen 
för överföringen och de uppgifter som har 
överförts. Denna information ska på 
begäran göras tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 621
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige, när något av 
undantagen i punkt 1 åberopas, ska
a) överföra endast den mängd 
personuppgifter som är strängt nödvändig 
för att uppnå syftet med överföringen, och
b) dokumentera dessa överföringar, 
inbegripet datum och tidpunkt för 
överföringen, information om den 
mottagande myndigheten, motiveringen 
för överföringen och de uppgifter som har 
överförts. Denna information ska på 
begäran göras tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 622
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överföringen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan person.

a) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades eller en annan 
persons grundläggande intressen, i 
synnerhet avseende liv och hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 623
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) Överföringen av uppgifter är avgörande 
för att avvärja en omedelbar och allvarlig 
fara för den allmänna säkerheten i en 
medlemsstat eller ett tredjeland.

c) Överföringen av uppgifter är begränsad 
till ett enskilt fall och avgörande för att 
avvärja en omedelbar och allvarlig fara för 
den allmänna säkerheten i en medlemsstat 
eller ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 624
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Undantag vid uppgiftsöverföring med 

hänsyn till intressen i specifika enskilda 
fall

1. Om kommissionen i enlighet med 
artikel 34.5 bedömer att det saknas en 
adekvat skyddsnivå får personuppgifterna 
inte överföras till det berörda tredjelandet 
eller till ett område eller en behandlande 
sektor i detta tredjeland eller till den 
berörda internationella organisationen, 
förutsatt att den registrerades berättigade 
intresse av att uppgifterna inte överförs i 
det enskilda fallet väger tyngre än 
allmänna intressen i 
uppgiftsöverföringen.
2. Inom ramen för bedömningen av 
särskilda intressen enligt punkt 1 ska man 
även ta hänsyn till om det finns en 
adekvat skyddsnivå i det specifika fallet. 
Vid bedömningen av om det finns en 
adekvat skyddsnivå i det specifika fallet 
ska hänsyn tas till alla betydande 
omständigheter kring 
uppgiftsöverföringen, särskilt
a) vilken typ av uppgifter som ska 
överföras,



PE506.128v02-00 106/133 AM\929834SV.doc

SV

b) för vilket ändamål det sker, och
c) hur lång tid behandlingen beräknas ta i 
tredjelandet.
3. Genom undantag från punkt 1 och 
artikel 35 får medlemsstaterna föreskriva 
att överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation får ske endast om något av 
följande villkor är uppfyllda:
a) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades eller en annan 
persons specifika legitima intressen, i 
synnerhet avseende liv och hälsa.
b) Överföringen är nödvändig för att 
skydda den registrerades berättigade 
intressen om lagstiftningen i den 
medlemsstat som överför uppgifterna 
föreskriver detta.
c) Överföringen är nödvändig för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder.
d) Överföringen är i ett enskilt fall 
nödvändig för att fastslå, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk som 
hänför sig till förebyggande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställandet av en specifik straffrättslig 
påföljd.
4. Det kan i vissa fall även finnas en 
adekvat skyddsnivå om det berörda 
tredjelandet, ett område, en behandlande 
sektor eller ett internationellt eller 
överstatligt organ i detta tredjeland eller 
den berörda internationella 
organisationen i det enskilda fallet 
garanterar en adekvat skyddsnivå för de 
överförda uppgifterna.

Or. de

Motivering

Omformuleringen av artikel 36 ger en logisk vidareutveckling av artiklarna 34 och 35. I strikt 
begränsade enskilda fall när syftet är att skydda sådana värden som människors liv och hälsa 
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måste det vara möjligt att på ytterst stränga villkor överföra personuppgifter till tredjeländer, 
även om man gör bedömningen att tredjelandet saknar en adekvat skyddsnivå för uppgifterna.

Ändringsförslag 625
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta mottagaren 
av personuppgifter om eventuella 
begränsningar av behandlingen av 
uppgifterna och vidta alla rimliga åtgärder 
för att säkerställa att dessa begränsningar 
följs.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta mottagaren 
av personuppgifter om eventuella 
begränsningar av behandlingen av 
uppgifterna och vidta alla rimliga åtgärder 
för att säkerställa att dessa begränsningar 
följs. I första meningen avses även de 
begränsningar av behandlingen som den 
registeransvarige måste ta hänsyn till 
enligt artikel 7a.3.

Or. de

Motivering

När uppgifter överförs inom EU bör man absolut tillämpa nationella begränsningar av 
behandlingen, om uppgifterna sedan lämnas vidare till ett tredjeland. I annat fall skulle 
förtroendet gå förlorat för utbyte av uppgifter inom EU.

Ändringsförslag 626
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta mottagaren 
av personuppgifter om eventuella 
begränsningar av behandlingen av 
uppgifterna och vidta alla rimliga åtgärder 
för att säkerställa att dessa begränsningar 

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
registeransvarige ska underrätta mottagaren 
av personuppgifter om eventuella 
begränsningar av behandlingen av 
uppgifterna och vidta alla rimliga åtgärder 
för att säkerställa att dessa begränsningar 
följs. Den registeransvarige ska också 
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följs. underrätta mottagaren av personuppgifter 
om varje uppdatering, rättelse eller 
radering av uppgifter som har utförts, och 
mottagaren ska i sin tur underrätta om 
eventuella vidareöverföringar av 
uppgifterna.

Or. pt

Ändringsförslag 627
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att vidareutveckla förbindelserna med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, och särskilt med deras 
tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 34.3.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
kommissionen inom ramen för detta 
direktivs tillämpningsområde vidta 
lämpliga åtgärder för att vidareutveckla 
förbindelserna med tredjeländer och 
internationella organisationer, och särskilt 
med deras tillsynsmyndigheter, i de fall då 
kommissionen har bedömt att motparten i 
fråga garanterar en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 34.3. I 
detta avseende ska kommissionen beakta 
och värna om medlemsstaternas 
behörigheter och de rättsliga eller faktiska 
åtgärder som vidtas vid utövandet av 
dessa behörigheter.

Or. de

Ändringsförslag 628
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel Va
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Artikel 38a
1. Medlemsstaterna ska se till att den 
registeransvarige inte överför 
personuppgifter till en fysisk eller juridisk 
person som inte omfattas av de 
bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv, såvida inte
a) överföringen överensstämmer med 
unionslagstiftningen eller nationell lag, 
och
b) mottagaren är etablerad i en 
medlemsstat i Europeiska unionen, och
c) den registrerade personen inte har 
några berättigade särskilda intressen som 
hindrar överföringen, och
d) överföringen är nödvändig i ett visst 
fall för den registeransvarige som överför 
personuppgifterna för att
i) utföra en uppgift den lagligen tilldelats, 
eller
ii) avvärja en direkt och allvarlig fara för 
den allmänna säkerheten, eller
iii) förhindra att enskilda personers 
rättigheter lider allvarlig skada.
2. Den registeransvarige ska informera 
mottagaren om för vilket ändamål 
personuppgifterna uteslutande får 
behandlas.
3. Den registeransvarige ska informera 
mottagaren om begränsningar för 
uppgiftsbehandlingen och se till att dessa 
begränsningar iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 629
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 630
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 631
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 632
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När mandattiden löper ut eller ledamoten 
avgår ska han eller hon fortsätta utföra sina 
uppdrag tills en ny ledamot tillsatts.

5. När mandattiden löper ut eller ledamoten 
avgår ska han eller hon på begäran
fortsätta utföra sina uppdrag tills en ny 
ledamot tillsatts.

Or. de

Motivering

Särskilt om ledamoten har avsatts på grund av att hon eller han gjort sig skyldig till ett 
allvarligt fel kan det vara ohållbart att den avsatta ledamoten ovillkorligen ska fortsätta 
utföra sina uppdrag tills man har tillsatt en ersättare. En ledamot bör därför bara få fortsätta 
med sitt uppdrag ”på begäran”.

Ändringsförslag 633
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska föreskriva att 
varje tillsynsmyndighet inom dess 
territorium ska utöva de befogenheter som 
tilldelas den i enlighet med detta direktiv.

1. Varje medlemsstat ska föreskriva att 
varje tillsynsmyndighet inom dess 
territorium ska utöva åtminstone de 
befogenheter som tilldelas den i enlighet 
med detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 634
Monika Hohlmeier
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Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillsynsmyndigheterna inte ska vara 
behöriga att utöva tillsyn över domstolar
som behandlar personuppgifter som en 
del av sin dömande verksamhet.

2. Tillsynsmyndigheterna ska inte vara 
behöriga att utöva tillsyn över den 
verksamhet som domstolar utövar i sin 
oberoende praxis. Detta gäller även i fall 
där det oberoende rättsväsendet begärt, 
godkänt eller tillåtit behandlingar.

Or. de

Ändringsförslag 635
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övervaka och garantera tillämpningen 
av de bestämmelser som antas till följd av 
detta direktiv och dess 
genomförandeåtgärder.

(a) Övervaka och garantera tillämpningen 
av åtminstone de bestämmelser som antas 
till följd av detta direktiv och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 636
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta emot klagomål från registrerade 
eller från sammanslutningar som 
representerar registrerade och handlar på 
deras uppdrag enligt artikel 50, där så är 
lämpligt undersöka sakfrågan och inom 
rimlig tid underrätta den registrerade eller 
sammanslutningen om hur behandlingen av 

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

samordning med en annan 
tillsynsmyndighet.

Or. de

Motivering

Till följd av att man tar bort artikel 50 om organisationers och sammanslutningars rätt att 
lämna in klagomål.

Ändringsförslag 637
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Utföra undersökningar på grundval av 
klagomål eller på begäran av en annan 
tillsynsmyndighet och, om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som lämnats in av en registrerad, 
underrätta den registrerade om resultatet 
inom rimlig tid; tillsynsmyndigheten får 
också genomföra sådana undersökningar 
på eget initiativ inom ramen för den 
nationella lagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag 638
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Ge råd till institutioner och organ i 
medlemsstaterna i fråga om 

(g) På begäran ge råd till institutioner och 
organ i medlemsstaterna i fråga om 
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lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som rör skyddet av enskildas fri-
och rättigheter i samband med behandling 
av personuppgifter.

lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som rör skyddet av enskildas fri-
och rättigheter i samband med behandling 
av personuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 639
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Alla tillsynsmyndigheter ska inom 
ramen för sitt uppdrag, sina befogenheter 
och den nationella lagstiftningen öka 
allmänhetens medvetenhet om risker, 
regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 
fråga om behandlingen av personuppgifter. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
verksamhet som riktar sig till barn.

Or. de

Ändringsförslag 640
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten får neka att utföra 
de tjänster som den registrerade begär
endast när begäran är uppenbart orimlig.
I så fall ska det åligga tillsynsmyndigheten 
att visa att begäran är uppenbart orimlig.

Or. en
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Ändringsförslag 641
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 642
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om en registrerad begär tjänster som är 
särskilt betungande, till exempel på grund 
av repetitiv karaktär, får 
tillsynsmyndigheten ta ut en skälig avgift. I 
så fall ska det åligga tillsynsmyndigheten 
att visa att begäran är särskilt betungande.

Or. en

Ändringsförslag 643
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om begäran är uppenbart orimlig, till 
exempel på grund av repetitiv karaktär, får 
tillsynsmyndigheten ta ut en skälig avgift. I 
så fall ska det åligga tillsynsmyndigheten 
att visa att begäran är orimlig.

Or. en

Motivering

Nödvändigt ändringsförslag för att säkerställa samstämmighet med dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 644
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet särskilt förses med

utgår

a) utredande befogenheter, så som 
befogenhet att få tillgång till uppgifter 
som blir föremål för behandling och 
befogenhet att samla in all information 
som är nödvändig för att utföra tillsynen,
b) befogenheter att agera, bland annat 
genom att lägga fram yttranden innan 
uppgifter behandlas, se till att sådana 
yttranden offentliggörs på lämpligt sätt, 
beordra att uppgifter ska begränsas, 
raderas eller förstöras, besluta om 
tillfälligt eller definitivt förbud mot 
behandling, varna eller tillrättavisa den 
registeransvarige eller hänvisa saken till 
nationella parlament eller till andra 
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politiska institutioner,
c) befogenhet att inleda rättsliga 
förfaranden när bestämmelser som har 
antagits till följd av detta direktiv har 
överträtts, eller att uppmärksamma de 
rättsliga myndigheterna på dessa 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 645
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
varje tillsynsmyndighet ska ha befogenhet 
att
a) meddela den registeransvarige eller 
registerföraren om det finns en påstådd 
överträdelse av bestämmelserna om 
behandling av personuppgifter, och om så 
krävs specifikt beordra den 
registeransvarige eller registerföraren att 
komma tillrätta med överträdelsen och 
därigenom förbättra skyddet av den 
registrerade,
b) beordra den registeransvarige att 
tillmötesgå den registrerades begäran om 
att få utöva sina rättigheter enligt detta 
direktiv, inklusive de rättigheter som 
föreskrivs i artiklarna 12–17, om en sådan 
begäran har avslagits i strid med dessa 
bestämmelser,
c) beordra den registeransvarige eller 
registerföraren att tillhandahålla 
information enligt artikel 10.1 och 10.2 
samt artiklarna 11, 28 och 29,
d) se till att yttrandena från de 
förhandssamråd som avses i artikel 26 
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efterlevs,
e) varna eller tillrättavisa den 
registeransvarige eller registerföraren,
f) beordra rättelse, radering eller 
förstöring av alla uppgifter som har 
behandlats på ett sätt som står i strid med 
de bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv samt underrätta de tredje parter 
till vilka uppgifterna har lämnats ut om 
dessa åtgärder,
g) tillfälligt eller definitivt förbjuda 
behandling,
h) avbryta flödet av uppgifter till en 
mottagare i tredjeland eller en 
internationell organisation,
i) informera nationella parlament, 
regeringen eller andra offentliga 
institutioner samt allmänheten om saken.
2. Varje tillsynsmyndighet ska ha de 
undersökningsbefogenheter som behövs 
för att kräva följande av den 
registeransvarige eller registerföraren:
a) Tillgång till alla personuppgifter, alla 
handlingar och all annan information 
som myndigheten behöver för att kunna 
fullgöra sitt tillsynsuppdrag.
b) Tillträde till dess lokaler, inklusive till 
all utrustning och alla medel för 
databehandling, i enlighet med nationell 
lag, om det finns rimliga skäl att anta att 
en verksamhet i strid med de 
bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv utförs där, utan att detta påverkar 
ett rättsligt godkännande om så krävs 
enligt nationell lag.
3. Utan att det påverkar artikel 43 ska 
medlemsstaterna föreskriva att inga 
ytterligare sekretesskrav ska utfärdas till 
tillsynsmyndigheternas begäran.
4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
ytterligare säkerhetsundersökning som 
överensstämmer med nationell 
lagstiftning krävs för tillgång till 
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information som sekretessklassificerats på 
en nivå som motsvarar 
”Confidentiel UE/EU Confidential” eller 
högre. Om ingen ytterligare 
säkerhetsundersökning krävs i den 
nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där tillsynsmyndigheten 
verkar, ska detta erkännas av samtliga 
övriga medlemsstater.
5. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att informera de rättsliga 
myndigheterna om brott mot de 
bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv och inleda rättsliga förfaranden 
och väcka talan vid den behöriga 
domstolen i enlighet med artikel 53.2.
6. Varje tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att utfärda sanktioner vid 
administrativa överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 646
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utredande befogenheter, så som 
befogenhet att få tillgång till uppgifter som 
blir föremål för behandling och 
befogenhet att samla in all information 
som är nödvändig för att utföra tillsynen,

a) Utredande befogenheter, så som 
befogenhet att få tillgång till alla 
personuppgifter och all information som är 
nödvändig för att utföra tillsynen och 
tillträde till alla den registeransvariges 
lokaler, inklusive till all utrustning och 
alla medel för databehandling.

Or. en

Ändringsförslag 647
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) befogenhet att inleda rättsliga 
förfaranden när bestämmelser som har 
antagits till följd av detta direktiv har 
överträtts, eller att uppmärksamma de 
rättsliga myndigheterna på dessa 
överträdelser.

c) befogenhet att inleda rättsliga 
förfaranden när bestämmelser som har 
antagits till följd av detta direktiv har 
överträtts, eller att uppmärksamma de 
rättsliga myndigheterna på dessa 
överträdelser. Beslut av 
tillsynsmyndigheten, som ger upphov till 
klagomål, bör kunna överklagas till 
domstol.

Or. de

Motivering

Att garantera tillgång till domstolsprövning är en självklarhet. Formuleringen är ordagrant 
hämtad från artikel 25.2 c i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 648
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Uppgiftslämnare

Kommissionen ska inom ett år efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft lägga fram 
ett lagstiftningsförslag för att precisera 
kriterierna och villkoren för att garantera 
rättsligt skydd för uppgiftslämnare som 
rapporterar om att en registeransvarig 
eller en registerförare bryter mot 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 649
Dimitrios Droutsas

Förslag till direktiv
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
tillsynsmyndighet har utredande 
befogenhet att få tillträde till den 
registeransvariges eller registerförarens 
samtliga lokaler, inklusive till all 
utrustning och alla medel för 
databehandling.
2. Medlemsstaterna ska se till att varje 
tillsynsmyndighet ska få all information 
och alla handlingar som krävs för 
utövandet av deras 
utredningsbefogenheter. Inga 
sekretesskrav får motsättas 
tillsynsmyndighetens begäran, förutom 
den tystnadsplikt som avses i artikel 43. 
3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
ytterligare säkerhetsundersökning som 
överensstämmer med nationell 
lagstiftning krävs för tillgång till 
information som sekretessklassificerats på 
en nivå som motsvarar ”Confidentiel 
UE/EU Confidential” eller högre. Om 
ingen ytterligare säkerhetsundersökning 
krävs i den nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där tillsynsmyndigheten
verkar, ska detta erkännas av samtliga 
övriga medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 650
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 47 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig 
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska 
göras tillgänglig för kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet regelbundet och med 
högst tre års mellanrum ska upprätta en 
rapport om sin verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 651
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig 
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska 
göras tillgänglig för kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig 
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska 
göras tillgänglig för allmänheten, det 
nationella parlamentet, kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 652
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig 
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska 
göras tillgänglig för kommissionen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig 
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska 
göras tillgänglig för allmänheten,
kommissionen och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 653
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig
rapport om sin verksamhet. Rapporten ska 
göras tillgänglig för kommissionen och
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
tillsynsmyndighet ska upprätta en rapport 
om sin verksamhet åtminstone vartannat 
år. Rapporten ska läggas fram för det 
nationella parlamentet och göras 
tillgänglig för kommissionen, Europeiska 
dataskyddsstyrelsen och allmänheten. Den 
ska inkludera information om i vilken 
omfattning de behöriga myndigheterna i 
deras jurisdiktion har haft tillgång till 
uppgifter som härrör från privata parter 
för att utreda eller lagföra brott.

Or. en

Ändringsförslag 654
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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följd av behandling av vederbörandes 
personuppgifter. Organisationen eller 
sammanslutningen ska på vederbörligt 
sätt ha anförtrotts att handla på den eller 
de registrerades uppdrag.

Or. de

Motivering

Översynen av denna artikel innebär att man tar bort organisationers och sammanslutningars 
rätt att lämna in klagomål, eftersom det inte finns något uppenbart uppgiftsskyddsrättsligt 
krav på detta. Vid polisåtgärder beror det på om den registrerade är personligen berörd eller 
inte.

Ändringsförslag 655
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
organisation eller sammanslutning som har 
till uppgift att skydda registrerades 
rättigheter och intressen och som har 
inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med 
lagen i en medlemsstat, ska ha rätt att 
lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat för en 
eller flera registrerades räkning, om den 
anser att de rättigheter som tillkommer en 
registrerad enligt detta direktiv har 
åsidosatts som en följd av behandling av 
vederbörandes personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 656
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
varje organisation eller sammanslutning 
som avses i punkt 2, oberoende av om det 
föreligger ett klagomål från en 
registrerad, ska ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat om 
den anser att en överträdelse har skett.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 657
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 52 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet, ska medlemsstaterna 
föreskriva en rätt att begära rättsmedel för 
varje fysisk person som anser att hans 
eller hennes rättigheter enligt de 
bestämmelser som antas till följd av detta
direktiv har åsidosatts som en följd av att 
personuppgifter har behandlats på ett sätt 
som inte är förenligt med dessa 
bestämmelser.

Utan att det påverkar tillgängliga 
administrativa rättsmedel, inbegripet rätten 
att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet, ska medlemsstaterna 
föreskriva en rätt att begära rättsmedel om 
en fysisk persons rättigheter enligt de 
bestämmelser som antas till följd av detta 
direktiv har åsidosatts som en följd av att 
personuppgifter har behandlats på ett sätt 
som inte är förenligt med dessa 
bestämmelser.

Or. de

Ändringsförslag 658
Axel Voss



PE506.128v02-00 126/133 AM\929834SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 53 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 50.2 har rätt att utöva 
de rättigheter som anges i artiklarna 51 
och 52 på uppdrag av en eller flera 
registrerade.

utgår

Or. de

Motivering

Till följd av att man tar bort artikel 50 om organisationers och sammanslutningars rätt att 
lämna in klagomål.

Ändringsförslag 659
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
organisation eller sammanslutning som 
avses i artikel 50.2 har rätt att utöva de 
rättigheter som anges i artiklarna 51
och 52 på uppdrag av en eller flera 
registrerade.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje 
organisation eller sammanslutning som 
avses i artikel 50.2 har rätt att utöva de 
rättigheter som anges i artiklarna 51, 52
och 54 på uppdrag av en eller flera 
registrerade.

Or. en

Ändringsförslag 660
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje tillsynsmyndighet ska ha rätt att 
delta i rättsliga förfaranden och väcka 
talan vid domstol för att säkerställa 
tillämpningen av de bestämmelser som 
antas till följd av detta direktiv eller för att 
garantera ett enhetligt skydd av 
personuppgifter i unionen.

utgår

Or. de

Motivering

En talan ska grunda sig på ett enskilt fall.

Ändringsförslag 661
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att barn 
åtnjuter de rättigheter som anges i 
artiklarna 50–52. Om barn berörs av 
sådana förfaranden som avses i 
artiklarna 50–52 ska medlemsstaterna 
fastställa särskilda garantier, särskilt i 
fråga om rättshjälp.

Or. fr

Motivering

Lämplig hänsyn till barns särskilda situation kräver en anpassad tillämpning av deras 
rättigheter, bland annat för möjligheterna att anföra besvär och framföra klagomål.

Ändringsförslag 662
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat överför personuppgifter kan 
mottagaren inte åberopa det faktum att de 
överförda uppgifterna varit felaktiga för 
att undgå det ansvar som denne i enlighet 
med den nationella lagstiftningen har 
gentemot den skadelidande. Om 
mottagaren utbetalar skadestånd för en
skada som vållats av att felaktigt 
överförda uppgifter kommit till 
användning ska den överförande 
behöriga myndigheten ersätta mottagaren 
med det skadestånd som utbetalats men 
därvid beakta eventuella felaktigheter som 
kan ha begåtts av mottagaren.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 19.1 och 19.2 i rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag 663
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelser som har 
utfärdats med tillämpning av detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelser som har 
utfärdats med tillämpning av detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 24 i rambeslut 2008/977/RIF.
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Ändringsförslag 664
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 28.5 ska ges till kommissionen 
under en obegränsad tid från och med det 
datum då detta direktiv träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 34.3 ska ges till kommissionen 
under en obegränsad tid från och med det 
datum då detta direktiv träder i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 665
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 28.5 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 trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 34.3 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 trätt i kraft.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag till följd av att delegeringen stryks i artikel 28.5 och att genomförandeakter 
ändras till delegerade akter i artikel 34.3.
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Ändringsförslag 666
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 28.5 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 28.5 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

Motivering

Ändringsförslag till följd av att delegeringen stryks i artikel 28.5 och att genomförandeakter 
ändras till delegerade akter i artikel 34.3.

Ändringsförslag 667
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Or. de

Motivering

Ändringsförslag till följd av ändringarna i artikel 34.5.
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Ändringsförslag 668
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 60 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationella avtal som ingåtts av 
medlemsstaterna innan detta direktiv 
trädde i kraft ska där så krävs ändras
behov inom fem år efter det att direktivet 
trätt i kraft.

1. Internationella avtal som ingåtts av 
medlemsstaterna innan detta direktiv 
trädde i kraft ska anpassas till direktivet, 
förutsatt att de i vilket fall som helst är 
föremål för särskild kontroll inom tio år
efter det att direktivet trätt i kraft.

2. Bestämmelserna i artikel 36a ska utan 
hinder av vad som sägs i punkt 1 
tillämpas på samma sätt för de 
internationella avtal som ingåtts innan 
direktivet trädde i kraft om man gör 
bedömningen att det saknas adekvat 
uppgiftsskydd.

Or. de

Motivering

En anpassningsfrist på fem år är orimligt kort med tanke på de många olika internationella 
avtal som finns och deras komplexitet. Fristen bör även begränsas till att endast omfatta 
sådana avtal som i vilket fall som helst skulle vara föremål för kontroll. Bestämmelserna i 
artikel 36a får inte enbart gälla för förbindelser mellan medlemsstaterna utan måste även 
tillämpas på befintliga internationella avtal.

Ändringsförslag 669
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 61 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Utvärdering och översyn

Or. pt
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Ändringsförslag 670
Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera 
tillämpningen av detta direktiv.

1. Kommissionen ska utvärdera 
tillämpningen av detta direktiv.
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
regelbundet genomföra objektiva och 
opartiska utvärderingar för att kontrollera 
att föreliggande direktiv genomförs och 
tillämpas korrekt. Kommissionen ska i 
nära samarbete med medlemsstaterna 
ansvara för samordningen av dessa 
utvärderingar, varvid annonserade och 
oannonserade besök ska ingå. 
Europaparlamentet och rådet ska hållas 
underrättade under hela förfarandet och 
ha tillgång till relevanta handlingar.

Or. pt

Ändringsförslag 671
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska inom tre år efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft se över 
andra rättsakter som antagits av 
Europeiska unionen och som reglerar 
behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, i 
synnerhet de unionsakter som avses i 
artikel 59, i syfte att bedöma om de 
behöver anpassas till detta direktiv och, i 
förekommande fall, lägga fram förslag till 
ändring av dessa rättsakter för att slå vakt 
om ett enhetligt tillvägagångssätt för 
skydd av personuppgifter inom 

utgår
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tillämpningsområdet för detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 672
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från
och med [datum/xx.xx.201x, två år efter 
ikraftträdandet].

De bestämmelser som antas för att 
genomföra artiklarna 23 och 24 ska
tillämpas senast den xx.xx.201x (fyra år 
efter ikraftträdandet).

Or. de

Ändringsförslag 673
Axel Voss

Förslag till direktiv
Bilaga 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga 1
Förteckning över tredjeländer, territorier 
eller behandlande sektorer i tredjeländer 
eller internationella organisationer som 
kan garantera en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i artikel 34.2

Or. de

Motivering

Ändringsförslag till följd av ändringarna i artikel 34.


