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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0011),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 16.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0025/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1 och 
Regionkommittén,2

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, den belgiska 
deputeradekammaren, Sveriges riksdag, den italienska deputeradekammaren och det tyska 
förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till 
lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 329, 31.7.2012, s. 90.
2 XXX.



PE501.927v02-00 6/217 PR\922387SV.doc

SV

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och sociala integration 
som uppstått tack vare den inre marknaden 
har lett till en betydande ökning av de 
gränsöverskridande flödena. Utbytet av 
uppgifter mellan ekonomiska och sociala, 
offentliga och privata aktörer över hela 
unionen har ökat. Nationella myndigheter i 
medlemsstaterna uppmanas i 
unionslagstiftningen att samarbeta och 
utbyta personuppgifter för att vara i stånd 
att fullgöra sina uppdrag eller utföra 
arbetsuppgifter för en myndighet som finns 
i en annan medlemsstat.

(4) Den ekonomiska och sociala integration 
som uppstått tack vare den inre marknaden 
har lett till en betydande ökning av de 
gränsöverskridande flödena. Utbytet av 
uppgifter mellan ekonomiska och sociala, 
offentliga och privata aktörer över hela 
unionen har ökat. Nationella myndigheter i 
medlemsstaterna uppmanas i 
unionslagstiftningen att samarbeta och 
utbyta personuppgifter för att vara i stånd 
att fullgöra sina uppdrag eller utföra 
arbetsuppgifter för en myndighet som finns 
i en annan medlemsstat. Medlemsstaterna
har enligt den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna en 
positiv skyldighet att se till att sådana 
uppgiftsflöden regleras på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Skyddsklausul i fråga om de grundläggande rättigheterna för att garantera att nivån på det 
nationella uppgiftsskyddet och andra grundläggande rättigheter inte undergrävs vid 
tillämpningen av denna förordning. Se artikel 85a.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den snabba tekniska utvecklingen och 
globaliseringen har ställt oss inför nya 
utmaningar vad gäller skyddet av 
personuppgifter. Omfattningen på 
datadelning och insamling av uppgifter har 

(5) Den snabba tekniska utvecklingen och 
globaliseringen har ställt oss inför nya 
utmaningar vad gäller skyddet av 
personuppgifter. Omfattningen på 
datadelning och insamling av uppgifter har 
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ökat spektakulärt. Tekniken gör det möjligt 
för både företag och myndigheter att i sitt 
arbete använda sig av personuppgifter i en 
helt ny omfattning. Allt fler privatpersoner 
behandlar sina personliga uppgifter på ett 
sätt som gör att de blir tillgängliga för var 
och en, oberoende av plats i världen.
Tekniken har omvandlat både ekonomin 
och det sociala livet, vilket gör det 
nödvändigt att ytterligare underlätta det 
fria flödet av uppgifter inom unionen samt 
överföringar till tredjeländer och 
internationella organisationer, parallellt 
med att en hög skyddsnivå säkerställs för 
personuppgifter.

ökat spektakulärt. Tekniken gör det möjligt 
för både företag och myndigheter att i sitt 
arbete använda sig av personuppgifter i en 
helt ny omfattning. Allt fler privatpersoner 
behandlar sina personliga uppgifter på ett 
sätt som gör att de blir tillgängliga för var 
och en, oberoende av plats i världen.
Tekniken har omvandlat både ekonomin 
och det sociala livet, vilket gör det 
nödvändigt att förbättra de rättsliga 
garantierna för att underlätta det fria 
flödet av uppgifter inom unionen samt 
överföringar till tredjeländer och 
internationella organisationer, parallellt 
med att en hög skyddsnivå säkerställs för 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Dessa förändringar kräver en stark och 
mer sammanhängande ram för 
uppgiftsskyddet inom unionen, uppbackad 
av kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är 
viktigt att skapa den tillit som behövs som 
för att utveckla den digitala ekonomin över 
hela den inre marknaden. Enskilda bör ha 
kontroll över sina egna personuppgifter 
och rättssäkerheten och smidigheten för 
enskilda, ekonomiska operatörer och 
myndigheter bör stärkas.

(6) Dessa förändringar kräver en stark och 
mer sammanhängande ram för 
uppgiftsskyddet inom unionen, uppbackad 
av kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är 
viktigt att skapa den tillit som behövs som 
för att utveckla den digitala ekonomin över 
hela den inre marknaden. Enskilda bör ha 
kontroll över sina egna personuppgifter.
Rättssäkerheten och smidigheten för 
enskilda, ekonomiska operatörer och 
myndigheter bör stärkas.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Målen och principerna för direktiv 
95/46/EG fungerar ännu på ett 
tillfredsställande sätt, men detta har inte 
kunnat förhindra bristande enhetlighet i 
genomförandet av uppgiftsskyddet i olika 
delar av unionen, rättsosäkerhet och 
allmänt spridda uppfattningar om att 
betydande risker kvarstår, särskilt vid 
användning av internet. Skillnader i 
skyddet av enskildas rättigheter och 
friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av 
personuppgifter i olika medlemsstater kan 
förhindra det fria flödet av personuppgifter 
över hela unionen. Dessa skillnader kan 
därför utgöra ett hinder för att bedriva 
ekonomisk verksamhet över hela unionen, 
de kan snedvrida konkurrensen och hindra 
myndigheterna att fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt unionslagstiftningen. De 
varierande skyddsnivåerna beror på 
skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

(7) Målen och principerna för direktiv 
95/46/EG fungerar ännu på ett 
tillfredsställande sätt, men detta har inte 
kunnat förhindra bristande enhetlighet i 
genomförandet av uppgiftsskyddet i olika 
delar av unionen, rättsosäkerhet och 
allmänt spridda uppfattningar om att 
betydande risker kvarstår, särskilt vid 
användning av internet. Skillnader i 
skyddet av enskildas rättigheter och 
friheter, främst rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av 
personuppgifter i olika medlemsstater kan 
förhindra det fria flödet av personuppgifter 
över hela unionen och leder oundvikligen 
till överträdelser av de grundläggande 
rättigheterna till integritet och 
uppgiftsskydd. Dessa skillnader kan därför 
utgöra ett hinder för att bedriva ekonomisk 
verksamhet över hela unionen, de kan 
snedvrida konkurrensen och hindra 
myndigheterna att fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt unionslagstiftningen. De 
varierande skyddsnivåerna beror på 
skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

En inkonsekvent tillämpning av uppgiftsskyddslagstiftningen leder oundvikligen till 
begränsningar av medborgarnas grundläggande rättigheter.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ett effektivt skydd av personuppgifter 
över hela unionen förutsätter att de 
registrerades rättigheter förstärks och 
specificeras och att de registeransvarigas 
och registerförarnas skyldigheter vid 
behandling av personuppgifter klargörs, 
men också att det finns likvärdiga 
befogenheter för övervakning och ser till 
att reglerna för skyddet av personuppgifter 
efterlevs och att påföljderna är likvärdiga i 
medlemsstaterna.

(9) Ett effektivt skydd av personuppgifter 
över hela unionen förutsätter att de 
registrerades rättigheter förstärks och 
specificeras och att de registeransvarigas 
och registerförarnas skyldigheter vid 
behandling av personuppgifter klargörs, 
men också att det finns likvärdiga 
befogenheter och teknisk och operativ 
kapacitet för övervakning och ser till att 
reglerna för skyddet av personuppgifter 
efterlevs och att påföljderna är likvärdiga i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 

(11) För att säkra en enhetlig nivå på 
skyddet av enskilda över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria 
rörligheten av uppgifter inom den inre 
marknaden behövs en förordning som 
skapar rättssäkerhet och öppenhet för 
ekonomiska aktörer, däribland 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och som ger enskilda personer i 
alla medlemsstater samma rättsligt 
verkställbara rättigheter och skyldigheter 
samt ålägger registeransvariga och 
registerförare samma ansvar, så att 
övervakningen av behandling av 
personuppgifter blir enhetlig, påföljderna i 
alla medlemsstater likvärdiga och 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i 
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olika medlemsstater mer effektivt. För att 
ta hänsyn till mikroföretagens samt de små 
och medelstora företagens särskilda 
situation innehåller förordningen ett antal 
undantag. Dessutom uppmanas unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov.
Begreppet ”mikroföretag samt små och
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

olika medlemsstater mer effektivt. För 
bevisligen nödvändiga fall, men utan att 
personuppgiftsskyddet eller 
inremarknadsprinciperna undergrävs, 
samt för att ta hänsyn till mikroföretagens 
samt de små och medelstora företagens 
särskilda situation innehåller förordningen 
ett antal undantag. Dessutom uppmanas 
unionens institutioner och organ samt 
medlemsstaterna och deras 
tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen 
av denna förordning ta hänsyn till 
mikroföretagens samt de små och
medelstora företagens särskilda behov.
Begreppet ”mikroföretag samt små och 
medelstora företag” bör bygga på 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 
av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen, och den tar heller 
inte upp behandling av personuppgifter 
som sker i EU:s institutioner, organ och 
byråer, som omfattas av förordning (EG) nr 
45/2001, och inte heller medlemsstaternas 
behandling av personuppgifter när de 
agerar inom ramen för unionen 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

(14) Denna förordning tar inte upp frågor 
som rör skyddet av grundläggande 
rättigheter och friheter eller det fria flödet 
av uppgifter på områden som inte omfattas 
av unionslagstiftningen, och den tar heller 
inte upp behandling av personuppgifter 
som sker i EU:s institutioner, organ och 
byråer, som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, och inte 
heller medlemsstaternas behandling av 
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personuppgifter när de agerar inom ramen 
för unionen gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik. För att den rättsliga 
ramen för uppgiftsskydd ska bli 
konsekvent bör inte 
förordning (EG) nr 45/2001 anpassas till 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att det råder konsekvens mellan förordningen 
och den lagstiftning som reglerar unionens institutioner, organ och byråer, såsom 
förordning (EG) nr 45/2001, men även alla unionsorgan som för närvarande har egna 
uppgiftsskyddsregler. Annars skulle ett lapptäcke av regler skapas, vilket gör det mycket svårt 
för den registrerade att utöva sina rättigheter. Se artiklarna 2b och 89a.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör inte vara 
tillämplig på fysiska personers behandling 
av personuppgifter, som är helt personliga 
eller privata, t.ex. korrespondens och 
adressförteckningar, och som helt saknar 
vinstintresse och därmed också koppling 
till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.
Undantaget bör heller inte vara tillämpligt 
på registeransvariga eller registerförare 
som tillhandahåller utrustning för 
behandling av personuppgifter får sådana 
personliga eller privata verksamheter.

(15) Denna förordning bör inte vara 
tillämplig på fysiska personers behandling 
av personuppgifter, som är helt personliga 
eller privata, t.ex. korrespondens och 
adressförteckningar eller personlig 
användning av vissa elektroniska tjänster.
Detta undantag bör inte gälla om 
behandlingen av personuppgifter sker i 
samband med yrkes- eller affärsmässig 
verksamhet. Typen av behandlade 
personuppgifter och huruvida de finns 
tillgängliga för ett begränsat eller 
obegränsat antal enskilda bör beaktas i 
bedömningen av om behandlingen i fråga 
omfattas av detta undantag. Undantaget 
bör heller inte vara tillämpligt på 
registeransvariga eller registerförare som 
tillhandahåller utrustning för behandling av 
personuppgifter får sådana personliga eller 
privata verksamheter.

Or. en
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Motivering

En fysisk persons behandling av personuppgifter som ett led i verksamhet av privat natur eller 
som har samband med hans eller hennes hushåll kan ibland ha vinstintresse (t.ex. försäljning 
av privata tillhörigheter till andra privatpersoner), men bör ändå inte omfattas av 
förordningen så länge det inte finns någon koppling till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.
Se artikel 2.2 d.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Skyddet av enskilda personer när det 
gäller behöriga myndigheters behandling 
av personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt fri 
rörlighet för sådana uppgifter, säkerställs 
på unionsnivå av ett särskilt 
rättsinstrument. Av denna anledning bör 
denna förordning inte vara tillämplig på 
behandling som sker för dessa ändamål.
Uppgifter som av myndigheter behandlats 
enligt denna förordning för att användas i 
syfte att förebygga, utreda, avslöja eller 
lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder bör dock regleras genom ett mer 
specifikt rättsligt instrument på unionsnivå 
(direktiv XX/YYY).

(16) Skyddet av enskilda personer när det 
gäller behöriga offentliga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter, säkerställs på unionsnivå av ett 
särskilt rättsinstrument. Av denna 
anledning bör denna förordning inte vara 
tillämplig på behandling som sker för dessa 
ändamål. Uppgifter som av myndigheter 
behandlats enligt denna förordning för att 
användas i syfte att förebygga, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder bör dock regleras 
genom ett mer specifikt rättsligt instrument 
på unionsnivå (direktiv XX/YYY).

Or. en

Motivering

I förordningen anges att undantaget från förordningens tillämpningsområde endast omfattar 
offentliga myndigheters brottsbekämpande verksamhet (inte privata enheter). Se 
ändringsförslagen till artiklarna 2.2 e och 21.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2000/31/EG, 
särskilt bestämmelserna om 
tjänstelevererande mellanhänders ansvar i 
artiklarna 12–15 i det direktivet.

(17) Begränsningarna av ansvar enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”) är övergripande till sin karaktär 
och gäller därför relevanta verksamheter 
för alla leverantörer av 
informationssamhällets tjänster. I denna 
förordning fastställs regler för behandling 
av personuppgifter, medan 
direktiv 2000/31/EG anger villkoren för 
hur leverantörer av 
informationssamhällets tjänster är 
ansvariga för tredje parters överträdelser 
av lagstiftningen. För att skapa rättslig
säkerhet måste de två instrumentens 
tydligt åtskilda funktioner respekteras på 
ett konsekvent sätt. Denna förordning bör 
inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2000/31/EG, särskilt 
bestämmelserna om tjänstelevererande 
mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i 
det direktivet.

Or. en

Motivering

Förtydligande för att se till att mellanhänder hålls ansvariga endast för verksamheter som de 
har kontroll över.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Denna förordning gör det möjligt att 
vid tillämpningen av bestämmelserna i den 
ta hänsyn till principen om allmänhetens 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar.

(18) Denna förordning gör det möjligt att 
vid tillämpningen av bestämmelserna i den 
ta hänsyn till principen om allmänhetens 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar.
Personuppgifter i handlingar som 
innehas av en offentlig myndighet eller ett 
offentligt organ får lämnas ut av den 
myndigheten eller det organet i enlighet 
med unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning om 
allmänhetens tillgång till offentliga 
handlingar om så är nödvändigt för att 
förena uppgiftsskyddsrätten med 
allmänhetens rätt till tillgång till 
offentliga handlingar och om en lämplig 
avvägning av de berörda parternas 
intressen kan säkerställas.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tydliggöra sambandet mellan uppgiftsskydd och 
allmänhetens tillgång till handlingar.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att enskilda inte ska fråntas det 
skydd denna förordning ger dem bör 
behandling av personuppgifter om inom 
unionen boende registrerade som görs av 
en registeransvarig som inte är etablerad 
inom unionen omfattas av denna 
förordning när behandlingen avser 
utbjudande av varor eller tjänster till de 

(20) För att enskilda inte ska fråntas det 
skydd denna förordning ger dem bör 
behandling av personuppgifter om inom 
unionen boende registrerade som görs av 
en registeransvarig som inte är etablerad 
inom unionen omfattas av denna 
förordning när behandlingen avser 
utbjudande av varor eller tjänster, inklusive 
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aktuella registrerade, eller övervakning av 
deras beteende.

tjänster som erbjuds utan kostnad, till de 
aktuella registrerade, eller övervakning av 
berörda registrerade.

Or. en

Motivering

Förordningen bör också gälla registeransvariga som inte är etablerade i unionen när 
behandlingen avser utbjudande av varor eller tjänster till registrerade i unionen, oavsett om
dessa varor eller tjänster är betalbara, eller övervakning av berörda registrerade. Se 
ändringsförslaget till artikel 3.2 a.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att avgöra huruvida en viss 
behandling kan anses ”övervaka 
beteendet” hos registrerade, bör det 
utrönas om enskilda personer spåras på 
internet med hjälp av 
uppgiftsbehandlingsteknik som består i att 
en ”profil” appliceras på en enskild person, 
främst i syfte att fatta beslut rörande 
honom eller henne eller för att analysera 
eller förutsäga hans eller hennes personliga 
preferenser, beteende och attityder.

(21) För att avgöra huruvida en viss 
behandling kan anses ”övervaka” 
registrerade, bör det utrönas om enskilda 
personer spåras på internet eller via andra 
medier eller om andra uppgifter samlas in 
om dem, även från offentliga register och 
meddelanden som offentliggörs i unionen 
och finns tillgängliga utanför unionen, 
även i syfte att använda eller vid eventuell 
användning av uppgiftsbehandlingsteknik
som består i att en ”profil” appliceras på en 
enskild person, främst i syfte att fatta 
beslut rörande honom eller henne eller för 
att analysera eller förutsäga hans eller 
hennes personliga preferenser, beteende 
och attityder.

Or. en

Motivering

Förordningen bör inte bara omfatta sådan övervakning av beteendet hos personer som är 
bosatta i unionen som utförs av registeransvariga som är etablerade utanför unionen, 
exempelvis genom internetspårning, utan även all insamling och behandling av 
personuppgifter om personer som är bosatta i unionen. Syftet med detta ändringsförslag är 
följaktligen att tydliggöra begreppet övervakning. Se ändringsförslaget till artikel 3.2 b.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Skyddsprinciperna bör inte 
gälla för uppgifter som gjorts anonyma på 
ett sådant sätt att den registrerade inte 
längre är identifierbar.

(23) Principerna för skyddet bör gälla all 
information som rör en identifierad eller 
identifierbar person. För att avgöra om en 
person är identifierbar bör man 
uppmärksamma alla hjälpmedel som, 
antingen av den registeransvarige eller av 
någon annan person, rimligen kan komma 
att använda för att identifiera 
vederbörande. Denna förordning bör inte 
gälla anonyma uppgifter, dvs. alla 
uppgifter som inte kan kopplas, varken 
direkt eller indirekt, enskilt eller i 
kombination med åtföljande uppgifter, till 
en fysisk person eller om fastställandet av 
en sådan koppling skulle vara 
oproportionerligt tidskrävande, 
kostnadskrävande och ansträngande med 
hänsyn till den tekniska nivån vid 
tidpunkten för behandlingen och 
utvecklingsmöjligheterna under 
uppgiftsbehandlingsperioden.

Or. en

Motivering

Begreppet personuppgifter tydliggörs ytterligare med objektiva kriterier för anonyma 
uppgifter, på grundval av Europarådets rekommendation 2006(4). Se ändringsförslaget till 
artikel 4.1 och skäl 24.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till 
nätidentifierare som lämnas av deras 

(24) Vid användning av nättjänster kan 
enskilda personer knytas till en eller flera 
nätidentifierare som lämnas av deras 
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utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor.
Detta kan efterlämna spår som i 
kombination med unika identifierare och 
andra uppgifter som tas emot av 
servrarna kan användas för att skapa 
profiler för enskilda personer och 
identifiera dem. Således utgör inte alltid 
identifieringsnummer, 
lokaliseringsuppgifter, nätidentifierare 
eller andra särskilda uppgifter i sig 
nödvändigtvis personuppgifter.

utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser eller kakor och 
andra unika identifierare. Eftersom 
sådana identifierare efterlämnar spår som 
kan användas för att särskilja fysiska 
personer bör denna förordning vara 
tillämplig på behandling som omfattar 
sådana uppgifter, exempelvis ip-adresser 
som används av företag, som inte kan 
anses utgöra ”personuppgifter” enligt 
definitionen i denna förordning.

Or. en

Motivering

Begreppet personuppgifter tydliggörs ytterligare med objektiva kriterier. Identifierare som är 
nära kopplade till en fysisk person måste anses utgöra personuppgifter. Se ändringsförslaget 
till artikel 4.1 och skäl 23.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 
gäller behandling av personuppgifter.
Definitionen av vem som betraktas som 
barn bör vara densamma som i FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

(29) Barns personuppgifter förtjänar ett 
särskilt skydd, eftersom de kan vara mindre 
medvetna om risker, följder, 
skyddsåtgärder samt sina rättigheter när det 
gäller behandling av personuppgifter.
Definitionen av vem som betraktas som 
barn bör vara densamma som i FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Ingen 
hänvisning till skydd av barn i denna 
förordning får tolkas som att skyddet av 
vuxnas personuppgifter underförstått bör 
behandlas mindre noggrant än vad som 
skulle ha varit fallet om hänvisningen inte 
inbegripits.

Or. en
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Motivering

Barn förtjänar speciellt skydd, men det innebär inte att vuxna förtjänar ett sämre skydd. Se 
artiklarna 8 och 17.1.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att behandling ska vara laglig bör 
personuppgifterna behandlas efter 
samtycke från berörd person eller på någon 
annan legitim lagfäst grund, antingen 
denna förordning eller annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som aves i denna förordning.

(31) För att behandling ska vara laglig bör 
personuppgifterna behandlas efter 
specifikt, informerat och uttryckligt
samtycke från berörd person eller på någon 
annan legitim lagfäst grund, antingen 
denna förordning eller annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som aves i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig.

(32) När behandling sker efter samtycke 
från registrerade bör registeransvariga ha 
bevisbördan när det gäller att visa att de 
registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen. Vid skriftliga deklarationer 
som också rör andra frågor bör 
skyddsåtgärder finnas som ser till att de 
registrerade är medvetna om detta och hur 
långt samtycket sträcker sig. För att följa 
principen om uppgiftsminimering bör 
bevisbördan inte tolkas som att det krävs 
en positiv identifiering av registrerade om 
så inte är nödvändigt.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem kan vägra 
eller ta tillbaka sitt samtycke.

(33) För att säkerställa att samtycket är 
frivilligt bör det klargöras att ett samtycke 
inte är giltig rättslig grund om den enskilde 
inte har något genuin och fri valmöjlighet 
och därför inte utan problem kan vägra 
eller ta tillbaka sitt samtycke. Användning 
av standardalternativ som den 
registrerade måste ändra för att vägra 
behandling, såsom förkryssade rutor, 
utgör inte samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige.
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning.
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige.
Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning, 
när registerföraren eller den 
registeransvariga har en dominerande 
marknadsställning med avseende på de 
produkter eller tjänster som utbjuds till 
den registrerade eller när en ensidig och 
icke väsentlig ändring av villkoren för en 
tjänst inte ger den registrerade något 
annat alternativ än att godta ändringen 
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eller lämna en nätresurs som de har lagt 
ned mycket tid på. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. en

Motivering

Begreppet betydande obalans tydliggörs ytterligare för att täcka situationer där det råder 
marknadsdominans eller inlåsning av kunder.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Behandling som grundar sig på en 
lagstadgad skyldighet som den 
registeransvarige måste följa eller när 
behandling krävs för att utföra en 
arbetsuppgift av samhällsintresse eller när 
en myndighet utövar sitt uppdrag, bör 
behandlingen, om den begränsar rättigheter 
och friheter, ha rättslig grund i unionell 
eller nationell lagstiftning som uppfyller 
kraven i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning bör också reglera 
frågan huruvida en registeransvarig som 
utför en arbetsuppgift i det allmännas 
intresse eller vid myndighetsutövning ska 
vara en offentlig förvaltning eller någon 
annan fysisk eller juridisk person som 
omfattas av offentligrättslig lagstiftning 
eller om det kan vara en fysisk eller 
juridisk person som lyder under 
civilrättslig lagstiftning, exempelvis en 
yrkesorganisation.

(36) Behandling som grundar sig på en 
lagstadgad skyldighet som den 
registeransvarige måste följa eller när en 
myndighet utövar sitt uppdrag, bör 
behandlingen, om den begränsar rättigheter 
och friheter, ha rättslig grund i unionell 
eller nationell lagstiftning som uppfyller 
kraven i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning bör också reglera 
frågan huruvida en registeransvarig som 
utför en arbetsuppgift vid 
myndighetsutövning ska vara en offentlig 
förvaltning eller någon annan fysisk eller 
juridisk person som omfattas av 
offentligrättslig lagstiftning eller om det 
kan vara en fysisk eller juridisk person som 
lyder under civilrättslig lagstiftning, 
exempelvis en yrkesorganisation.
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Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För detta krävs 
en noggrann bedömning, särskilt när den 
registrerade är ett barn, mot bakgrund av 
att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt och av skäl 
som rör vederbörandes särskilda situation
ha rätt att göra invändningar mot 
behandling. För att säkra öppenheten bör 
registeransvariga vara skyldiga att 
uttryckligen informera de registrerade om 
vilka berättigade intressen som man 
eftersträvar att tillvarata och om rätten att 
göra invändningar. De bör även vara 
skyldiga att dokumentera dessa berättigade 
intressen. Mot bakgrund av att det är 
lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

(38) Registeransvarigas berättigade 
intressen kan vid exceptionella 
omständigheter utgöra rättslig grund för 
behandling, på villkor att de registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter inte åsidosätts. För detta krävs 
en noggrann bedömning, särskilt när den 
registrerade är ett barn, mot bakgrund av 
att barn förtjänar specifikt skydd. Den 
registrerade bör kostnadsfritt ha rätt att 
göra invändningar mot behandling. För att 
säkra öppenheten bör registeransvariga 
vara skyldiga att uttryckligen informera de 
registrerade om vilka berättigade intressen 
som man eftersträvar att tillvarata och om 
rätten att göra invändningar. De bör även 
vara skyldiga att dokumentera dessa 
berättigade intressen. Mot bakgrund av att 
det är lagstiftaren som genom lagstiftning 
fastställer den rättsliga grunden för 
myndigheters behandling av uppgifter bör 
denna förordning inte vara tillämplig när 
myndigheter behandlar uppgifter inom 
ramen för sin myndighetsutövning.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Behandling av uppgifter utgör ett (39) Behandling av uppgifter utgör vid 
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berättigat intresse för berörd 
registeransvarig i den mån den är 
nödvändig för att säkerställa nät- och 
informationssäkerheten, dvs. förmågan hos 
ett nät eller ett informationssystem att, vid 
en viss tillförlitlighetsnivå, tåla 
olyckshändelser, olagliga handlingar eller 
illvilligt uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, autenticiteten, integriteten 
och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda data och besläktade tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa nät och system av myndigheter, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
enheter för hantering av 
datasäkerhetsincidenter, tillhandahållare av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och av 
tillhandahållare av säkerhetsteknik och 
säkerhetstjänster. Detta skulle t.ex. kunna 
innefatta förhindrande av obehörigt 
tillträde till elektroniska 
kommunikationsnät och felaktig 
kodfördelning och att sätta stopp för 
överbelastningsattacker och skador på 
datasystem och elektroniska 
kommunikationssystem.

specifika incidenter ett berättigat intresse 
för berörd registeransvarig i den mån den 
är nödvändig för att säkerställa nät- och 
informationssäkerheten, förmågan hos ett 
nät eller ett informationssystem att tåla 
olyckshändelser, olagliga handlingar eller 
illvilligt uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, autenticiteten, integriteten 
och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda data och besläktade tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa nät och system av myndigheter, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
enheter för hantering av 
datasäkerhetsincidenter, tillhandahållare av 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och av 
tillhandahållare av säkerhetsteknik och 
säkerhetstjänster. Detta skulle t.ex. kunna 
innefatta förhindrande av obehörigt 
tillträde till elektroniska 
kommunikationsnät och felaktig 
kodfördelning och att sätta stopp för 
överbelastningsattacker och skador på 
datasystem och elektroniska 
kommunikationssystem. Behandling av 
personuppgifter för att begränsa oegentlig 
tillgång till och användning av offentligt 
tillgängliga nätverks- eller 
informationssystem, såsom svartlistning 
av mac-adresser (medieåtkomstkontroll) 
eller e-postadresser av systemoperatören, 
utgör också ett berättigat intresse.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Verkställande av rättsliga krav mot 
en registrerad, såsom skuldindrivning 
eller civilrättsligt skadestånd och 
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rättsmedel utgör ett berättigat intresse, 
under förutsättning att det rättsliga kravet 
fastställdes innan personuppgifterna i 
fråga samlades in och behandlades.
Denna princip gäller även för 
förebyggande eller begränsning av skada 
som den registeransvarige utför för den 
registrerades räkning, till exempel för att 
förhindra betalningsinställelse.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39b) Den registrerades intressen och 
grundläggande rättigheter har företräde 
framför den registeransvariges intresse 
när personuppgifter behandlas under 
omständigheter där de registrerade inte 
förväntar sig ytterligare behandling, 
exempelvis när en registrerad skriver in 
en sökfråga, skriver och skickar ett 
e-postbrev eller använder en annan 
elektronisk privat meddelandetjänst.
Behandling av sådana uppgifter för andra 
ändamål än för att tillhandahålla den 
tjänst som den registrerade har begärt bör 
inte anses utgöra ett berättigat intresse för 
den registeransvarige.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Sådana uppgifter bör inte 
behandlas, såvida inte den registrerade 
lämnar sitt uttryckliga samtycke. Undantag 
från detta förbud bör dock uttryckligen 
föreskrivas för att tillgodose specifika 
behov, främst när behandling inom ramen 
för legitima verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjlig att utöva 
grundläggande friheter.

(41) Personuppgifter som till sin karaktär 
är särskilt känsliga och ömtåliga i 
förhållande till de grundläggande 
rättigheterna eller integriteten, förtjänar 
särskilt skydd. Sådana uppgifter bör inte 
behandlas, såvida inte den registrerade 
lämnar sitt uttryckliga och informerade
samtycke. Undantag från detta förbud bör 
dock uttryckligen föreskrivas för att 
tillgodose specifika behov, främst när 
behandling inom ramen för legitima 
verksamheter utförs av vissa 
sammanslutningar eller stiftelser vars 
ändamål är att göra det möjligt för berörda 
registrerade att utöva grundläggande 
friheter.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Undantag från förbudet att behandla 
känsliga uppgiftskategorier bör även 
tillåtas om de grundar sig på lagstiftning 
och underkastas lämpliga skyddsåtgärder 
för att skydda personuppgifter och övriga 
grundläggande rättigheter, när samhälleliga 
intressen motiverar detta och i synnerhet 
för hälsosyften, bl.a. folkhälsa och social 
trygghet samt administration av hälso- och 
sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa 
kvalitet och kostnadseffektivitet för de 
förfaranden som används vid prövning av 
ansökningar om förmåner och tjänster 

(42) Undantag från förbudet att behandla 
känsliga uppgiftskategorier bör även 
tillåtas om de grundar sig på lagstiftning 
och underkastas lämpliga skyddsåtgärder 
för att skydda personuppgifter och övriga 
grundläggande rättigheter, när samhälleliga 
intressen motiverar detta och i synnerhet 
för hälsosyften, bl.a. folkhälsa och social 
trygghet samt administration av hälso- och 
sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa 
kvalitet och kostnadseffektivitet för de 
förfaranden som används vid prövning av 
ansökningar om förmåner och tjänster 
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inom sjukförsäkringssystemet, eller för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål.

inom sjukförsäkringssystemet.

Or. en

Motivering

Behandling av känsliga uppgifter för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål är inte så angeläget och tvingande som folkhälsa och social trygghet. Det 
är följaktligen inte nödvändigt att införa ett undantag som skulle innebära att historiska, 
statistiska och vetenskapliga forskningsändamål behandlas på samma nivå som de andra 
angivna berättigade intressena.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Om de uppgifter som behandlas av 
registeransvariga inte innebär att de kan 
identifiera fysiska personer bör de 
registeransvariga inte vara tvungna att 
skaffa ytterligare information för att kunna 
identifiera den registrerade, om ändamålet 
endast är att följa någon av 
bestämmelserna i denna förordning. Om en 
registeransvarig mottar en begäran om 
tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker.

(45) Om de uppgifter som behandlas av 
registeransvariga inte innebär att de kan 
identifiera eller särskilja fysiska personer 
bör de registeransvariga inte vara tvungna 
att skaffa ytterligare information för att 
kunna identifiera den registrerade, om 
ändamålet endast är att följa någon av 
bestämmelserna i denna förordning. Om en 
registeransvarig mottar en begäran om 
tillgång bör denne ha rätt att be den 
begärande registrerade personen om 
ytterligare information för att kunna 
lokalisera de personuppgifter som denne 
söker.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Rätten till skydd av personuppgifter 
grundas på den registrerades rätt att 
kontrollera behandlade personuppgifter.
För detta ändamål bör den registrerade 
ges klara och entydiga rättigheter att 
erhålla öppen, tydligt utformad och 
lättbegriplig information om 
behandlingen av sina personuppgifter, 
rätten till tillgång, rättelse och radering, 
rätten till uppgiftsportabilitet och rätten 
att göra invändningar mot 
profileringsbaserade åtgärder. Dessutom 
bör den registrerade även ha rätt att 
lämna in klagomål till den behöriga 
dataskyddsmyndigheten om behandling av 
personuppgifter som utförs av en 
registeransvarig eller en registerförare 
och inleda rättsliga förfaranden för att 
utöva sina rättigheter samt ha rätt till 
ersättning och skadestånd till följd av 
olaglig behandling eller en åtgärd som 
strider mot denna förordning.
Bestämmelserna i denna förordning bör 
bidra till att stärka, förtydliga, garantera 
och vid behov sammanställa dessa 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Inledande sammanfattning av den registrerades rättigheter, som liknar sammanfattningen i 
artikel 5 om principer.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Förfaranden bör fastställas som gör 
det lättare för registrerades att utöva sina 
rättigheter enligt denna förordning, bl.a. 
mekanismer för att kostnadsfritt särskilt 
begära tillgång till uppgifterna, rättelser, 
radering och att utöva rätten att göra 
invändningar. Registeransvariga bör inom 
en fastställd tidsfrist vara skyldiga att 
besvara registrerades önskemål och lämna 
en motivering om den registrerades 
önskemål inte kan uppfyllas.

(47) Förfaranden bör fastställas som gör 
det lättare för registrerades att utöva sina 
rättigheter enligt denna förordning, bl.a. 
mekanismer för att kostnadsfritt särskilt få 
tillgång till uppgifterna, rättelser, radering 
och att utöva rätten att göra invändningar.
Registeransvariga bör inom en fastställd 
tidsfrist vara skyldiga att besvara 
registrerades önskemål och lämna en 
motivering om den registrerades önskemål 
inte kan uppfyllas.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Det är dock inte nödvändigt att införa 
någon sådan skyldighet när de registrerade 
redan förfogar över denna information eller 
när registreringen eller utlämnandet av 
uppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag 
eller när det visar sig vara omöjlig eller 
skulle medföra orimliga ansträngningar att 
tillhandahålla de registrerade 
informationen. Det sistnämnda skulle 
särskilt kunna vara fallet när 
behandlingen sker för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga 
forskningsändamål. Vid bedömningen 
kan hänsyn tas till antalet registrerade, 
uppgifternas ålder och eventuella 
kompenseringsåtgärder.

(50) Det är dock inte nödvändigt att införa 
någon sådan skyldighet när de registrerade 
redan förfogar över denna information eller 
när registreringen eller utlämnandet av 
uppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag 
eller när det visar sig vara omöjlig eller 
skulle medföra orimliga ansträngningar att 
tillhandahålla de registrerade 
informationen.

Or. en
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Motivering

Den strukna texten kan felaktigt tolkas som att vissa former av uppgiftsbehandling har ett 
sämre skydd. Se artikel 14.5.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 
enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
medvetna om att behandling sker och kan 
kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, 
vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka 
som mottar uppgifterna, de behandlade 
uppgifternas bakomliggande logik och, 
åtminstone när behandlingen bygger på 
profilering, vilka konsekvenserna kan bli.
Denna rättighet bör inte inverka menligt på 
andra rättigheter och friheter, t.ex. 
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Dessa 
överväganden bör dock inte utmynna i att
den registrerade förvägras all information.

(51) Alla bör ha rätt att få tillgång till 
uppgifter som insamlats om dem och 
enkelt kunna utöva denna rätt så att de är 
medvetna om att behandling sker och kan 
kontrollera att den är laglig. Alla 
registrerade bör därför ha rätt att känna till 
och få underrättelse om framför allt 
orsaken till att uppgifterna behandlas, 
vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka 
som mottar uppgifterna, de behandlade 
uppgifternas bakomliggande logik och, 
åtminstone när behandlingen bygger på 
profilering, vilka konsekvenserna kan bli.
Denna rättighet bör inte inverka menligt på 
andra rättigheter och friheter, t.ex. 
affärshemligheter eller immateriell 
äganderätt, bl.a. när det gäller upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Dessa 
överväganden bör dock inte utmynna i att 
den registrerade förvägras all information.

Or. en

Motivering

Tekniskt förtydligande om att ”immateriell äganderätt” i detta sammanhang avser 
upphovsrätt som skyddar den programvara som används för behandling av personuppgifter, 
inte immaterialrättsligt skydd i allmänhet, som inte omfattas av tillämpningsområdet för 
denna förordning. Se artikel 15.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Registeransvariga bör vidta alla 
rimliga åtgärder för att kontrollera 
identiteten på en registrerad som begär 
tillgång, särskilt inom ramen för nättjänster 
och i fråga om nätidentifierare.
Registeransvariga bör inte behålla 
personuppgifter enbart för att kunna agera 
vid en potentiell sådan begäran.

(52) Registeransvariga bör vidta alla 
rimliga åtgärder för att kontrollera att en 
begäran om tillgång som görs av en 
registrerad är äkta, särskilt inom ramen 
för nättjänster och i fråga om 
nätidentifierare. Registeransvariga bör inte 
behålla personuppgifter enbart för att 
kunna agera vid en potentiell sådan 
begäran.

Or. en

Motivering

Om pseudonymer används, vilket uppmuntras i förordningen, behöver användaren endast 
autentisera sig, t.ex. genom att lämna bevis för att han/hon är ägare till ett konto, utan att 
lämna information om sin identitet. Se artiklarna 10, 11.2 och 15.1.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt att bli 
bortglömd” när lagring av uppgifterna inte 
stämmer överens med denna förordning.
Registrerade bör särskilt ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa uppgifter inte behandlas om de 
inte längre behövs med tanke på de 
ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats, om de registrerade 
har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller om de registrerade invänder mot 
behandling av personuppgifter som rör 
dem eller när behandlingen av deras 
personuppgifter på annat sätt inte 

(53) Alla bör ha rätt till rättelse av sina 
personuppgifter och en ”rätt till radering 
och att bli bortglömd” när lagring av 
uppgifterna inte stämmer överens med 
denna förordning. Registrerade bör särskilt 
ha rätt att få sina personuppgifter raderade 
och kunna begära att dessa uppgifter inte 
behandlas om de inte längre behövs med 
tanke på de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats, om de 
registrerade har återtagit sitt samtycke till 
behandling eller om de registrerade 
invänder mot behandling av 
personuppgifter som rör dem eller när 
behandlingen av deras personuppgifter på 
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överensstämmer med denna förordning.
Denna rättighet är särskilt relevant när 
den registrerade har gett sitt samtycke 
som barn, utan att vara fullständigt 
medveten om riskerna med behandlingen, 
och senare vill ta bort dessa 
personuppgifter, särskilt på internet.
Ytterligare lagring av uppgifterna bör dock 
tillåtas när så behövs för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i ställe för att 
radera dem.

annat sätt inte överensstämmer med denna 
förordning. Ytterligare lagring av 
uppgifterna bör dock tillåtas när så behövs 
för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål, i det allmännas intresse 
på folkhälsoområdet, för utövandet av 
yttrandefriheten, när lagen så kräver eller 
när det finns anledning att begränsa 
behandlingen av uppgifterna i stället för att 
radera dem.

Or. en

Motivering

Eftersom de rättigheter som alla medborgare ges i detta skäl är omfattande, tillför det inte 
mycket att barns rättigheter ska uppmärksammas ”särskilt”. Kommissionens förslag kan leda 
till att skyddet av vuxna blir mindre omfattande. Dessutom finns det redan särskilda krav på 
giltigheten av barns samtycke till behandling av sina personuppgifter. Sett i det 
sammanhanget blir den strukna texten en ren upprepning. Se skäl 29 och artikel 8.1.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att stärka ”rätten att bli 
bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter bör vara förpliktigade att 
informera tredje part som behandlar 
dessa uppgifter om att en registrerad 
person begärt att de ska radera alla 
länkar till och kopior eller reproduktioner 
av dessa personuppgifter. För att 
säkerställa informationen i fråga bör 
registeransvariga vidta alla rimliga 
åtgärder, däribland tekniska sådana, vad 

(54) För att stärka ”rätten till radering och
att bli bortglömd” i nätmiljön bör rätten till 
radering även utvidgas på ett sådant sätt att 
registeransvariga som offentliggjort 
personuppgifter utan rättsligt berättigande
bör vara förpliktigade att vidta de åtgärder 
som krävs för att uppgifterna ska raderas, 
men utan att det påverkar den 
registrerades rätt att kräva ersättning.
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avser de uppgifter som de är ansvariga 
för. När tredje part offentliggör 
personuppgifter bör de registeransvariga 
anses bära ansvaret för offentliggörandet 
om de har lämnat tillstånd till det.

Or. en

Motivering

I takt med att mer och mer information som kan få betydande konsekvenser lämnas ut är 
rätten att radera uppgifter och rätten att rätta uppgifter fortsatt viktiga för de registrerade.
Om personuppgifter offentliggörs på rättsliga grunder, vilket nämns i artikel 6.1 i denna 
förordning, är ”rätten att bli bortglömd” varken realistisk eller berättigad. Se 
ändringsförslaget till artikel 17.2 och 17.2a. Detta innebär emellertid inte att tredje parter får 
utföra ytterligare behandling av offentliggjorda personuppgifter om de inte har en rättslig 
grund för att utföra sådan behandling.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) För att ytterligare stärka de 
registrerades kontroll över sina egna 
uppgifter och rätt till tillgång bör de, när 
personuppgifter behandlas genom 
elektroniska medel och i strukturerat och 
gängse format, också ha rätt att få en kopia 
av uppgifter som rör dem i gängse 
elektroniskt format. Den registrerade bör 
även tillåtas överföra uppgifter som han 
eller hon själv har tillhandahållit från en 
automastisk tillämpning, exempelvis ett 
socialt nätverk, till en annan. Detta bör 
vara tillämpligt när de registrerade har 
lämnat uppgifterna till ett automastiskt
databehandlingssystem, antingen efter att 
ha lämnat sitt samtycke eller inom ramen 
för genomförandet av ett avtal.

(55) För att ytterligare stärka de 
registrerades kontroll över sina egna 
uppgifter och rätt till tillgång bör de också 
ha rätt att kostnadsfritt få en kopia av 
uppgifter som rör dem i gängse, 
driftskompatibelt, och om så är möjligt, ett
elektroniskt format med öppen källkod.
Den registrerade bör även tillåtas överföra 
uppgifter som han eller hon själv har 
tillhandahållit från en automatisk
tillämpning, exempelvis ett socialt nätverk, 
till en annan. Leverantörer av 
informationssamhällets tjänster bör inte 
ställa överföring av sådana uppgifter som 
ett villkor för att tillhandahålla sina 
tjänster. Sociala nätverk bör i så stor 
utsträckning som möjligt uppmuntras att 
lagra uppgifter på ett sätt som möjliggör 
effektiv uppgiftsportabilitet för den 
registrerade.

Or. en
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Motivering

Kravet att uppgifter måste behandlas i strukturerat och gängse format för att rätten till 
uppgiftsportabilitet ska kunna utövas kan hindra tillämpningen av denna bestämmelse och 
begränsa den registrerades rätt till uppgiftsportabilitet. Registeransvariga bör kunna 
exportera alla strukturerade uppgifter, även i speciella och ovanliga format, till ett gängse 
format. Se artikel 15.2 i sin ändrade lydelse. I den andra delen tydliggörs att överföring av 
uppgifter till en plattform inte bör vara en nödvändig förutsättning för att uppgifterna ska 
kunna användas i syfte att locka till sig kunder.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) När personuppgifter behandlas för 
direkt marknadsföring bör den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt och på 
ett enkelt och effektivt sätt resa 
invändningar mot behandlingen.

(57) När personuppgifter behandlas för ett 
eller flera särskilda ändamål bör den 
registrerade ha rätt att på förhand,
kostnadsfritt och på ett enkelt och effektivt 
sätt resa invändningar mot behandlingen.

Or. en

Motivering

Det finns inga godtagbara skäl till att hävda att behandling för direkt marknadsföring bör 
omfattas av färre garantier än andra former av behandling. Se artikel 19.2.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig åtgärder som bygger på 
profilering genom automatisk behandling.
Sådana åtgärder bör dock godtas när de 
uttryckligen är tillåtna enligt lag, när de 
vidtas vid ingåendet eller genomförandet 
av ett avtal eller när den registrerade har 
gett sitt samtycke. Denna form av 
uppgiftsbehandling bör emellertid 
omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 

(58) Fysiska personer bör inte vara tvungna 
att underkasta sig profilering eller åtgärder 
som bygger på profilering genom 
automatisk behandling. Sådana åtgärder 
bör dock godtas när de uttryckligen är 
tillåtna enligt lag, när de vidtas vid 
ingåendet eller genomförandet av ett avtal 
eller när den registrerade har gett sitt 
samtycke. Denna form av 
uppgiftsbehandling bör emellertid 
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särskild information till den registrerade, 
rätt till personlig kontakt samt att 
garantier för att åtgärderna inte berör 
barn.

omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. 
särskild information till den registrerade.
Åtgärderna bör inte leda till 
diskriminering, beröra barn eller ge 
upphov till rättsliga eller betydande 
följder för den registrerade, utan 
mänsklig medverkan.

Or. en

Motivering

Såsom är fallet med all insamling, behandling och användning av uppgifter införs ett allmänt 
förbud mot profilering genom artikel 4, och profilering är endast möjlig när detta är tillåtet 
enligt lag, dvs. antingen genom den registrerades samtycke eller en obligatorisk bestämmelse.
Samtycke är främst ett alternativ inom den privata sektorn (inklusive genom avtal), medan 
obligatoriskt tillstånd är särskilt, men inte endast, relevant inom den offentliga sektorn.
Genom att införa ett krav på att den registrerade måste lämna sitt samtycke till profilering 
blir det möjligt att förebygga det som ofta inträffar i praktiken, dvs. att profiler skapas utan 
den registrerades vetskap. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3b, 14.1 g, ga och gb, 15.1 
och 20.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Begränsningar av specifika principer 
och av rätten till information, tillgång, 
rättelse och radering eller av rätten till 
uppgiftsportabilitet, av rätten att göra 
invändningar, av profileringsbaserade 
åtgärder samt information till den 
registrerade om personuppgiftsbrott och av 
vissa av den registeransvariges relaterade 
skyldigheter kan införas genom 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning, i den mån de är nödvändiga 
och proportionella i ett demokratiskt 
samhälle för att upprätthålla den allmänna 
säkerheten, exempelvis för att skydda 
människoliv särskilt vid naturkatastrofer 
eller katastrofer framkallade av människan, 
vid förebyggande, utredning och lagföring 
av brott eller överträdelser av etiska 

(59) Begränsningar av specifika principer 
och av rätten till information, tillgång och 
uppgiftsportabilitet, rättelse och radering 
eller av rätten till uppgiftsportabilitet, av 
rätten att göra invändningar, av profilering 
samt information till den registrerade om 
personuppgiftsbrott och av vissa av den 
registeransvariges relaterade skyldigheter 
kan införas genom unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning, i den mån de är 
nödvändiga och proportionella i ett 
demokratiskt samhälle för att upprätthålla 
den allmänna säkerheten, exempelvis för 
att skydda människoliv särskilt vid 
naturkatastrofer eller katastrofer 
framkallade av människan, vid 
förebyggande, utredning och lagföring av 
brott eller överträdelser av etiska principer 
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principer för reglerade yrken, vad gäller 
unionens eller en medlemsstats övriga 
allmänna intressen, särskilt om de är av 
stort ekonomiskt eller finansiellt intresse 
för unionen eller en medlemsstat, eller 
vad gäller skydd av den registrerade eller 
andras rättigheter och friheter. Dessa 
begränsningar bör stå i samklang med 
kraven i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

för reglerade yrken, vad gäller unionens 
eller en medlemsstats övriga allmänna 
intressen eller vad gäller skydd av den 
registrerade eller andras rättigheter och 
friheter. Dessa begränsningar bör stå i 
samklang med kraven i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på sammanslagningen av rätten till tillgång och rätten till 
uppgiftsportabilitet samt klargörandena om profilering. Se artiklarna 15, 18, 20 och 21.2.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Registeransvariga bör åläggas ett 
heltäckande ansvar för all behandling av 
personuppgifter som de utför eller som 
utförs på deras vägnar. Registeransvariga 
bör särskilt säkerställa och vara skyldiga 
att visa att varje behandling är förenlig 
med denna förordning.

(60) Registeransvariga bör åläggas ett 
heltäckande ansvar för all behandling av 
personuppgifter som de utför eller som 
utförs på deras vägnar för att garantera 
ansvarsskyldighet. Registeransvariga bör 
särskilt säkerställa och kunna visa att varje 
behandling är förenlig med denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Begreppet ansvarsskyldighet bör nämnas uttryckligen, och det bör förtydligas att detta endast 
medför en skyldighet att på begäran kunna visa att behandlingen är förenlig. Se artikel 22.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Skyddet av de registrerades fri- och 
rättigheter i samband med behandling av 
personuppgifter förutsätter att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
vidtas både när behandlingen utformas och 
i själva behandlingsögonblicket så att 
kraven i denna förordning uppfylls. För att 
säkerställa och visa att denna förordning 
följs, bör den registeransvarige anta interna 
strategier och vidta lämpliga åtgärder, 
särskilt för att uppfylla principerna om 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard.

(61) Skyddet av de registrerades fri- och 
rättigheter i samband med behandling av 
personuppgifter förutsätter att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
vidtas både när behandlingen utformas och 
i själva behandlingsögonblicket så att 
kraven i denna förordning uppfylls. För att 
säkerställa och visa att denna förordning 
följs, bör den registeransvarige anta interna 
strategier och vidta lämpliga åtgärder, 
särskilt för att uppfylla principerna om 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard. Principen om inbyggt 
uppgiftsskydd kräver att uppgiftsskyddet 
beaktas under teknikens hela livscykel, 
från det tidiga utformningsstadiet till 
utbyggnad, användning och slutligt 
bortskaffande. Principen om 
uppgiftsskydd som standard kräver 
dessutom att sekretessinställningarna för 
tjänster och produkter alltid måste 
överensstämma med de allmänna 
principerna för uppgiftsskydd, såsom 
uppgiftsminimering och 
ändamålsbegränsning.

Or. en

Motivering

Om ”uppgiftsskydd som standard” ska vara effektivt måste det genomföras på alla stadier i 
uppgiftsbehandlingssystemens livscykel. Både inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard bör definieras tydligare, vilket är syftet med detta ändringsförslag. Se artikel 23.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande 
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka deras 
beteende, bör de registeransvariga utnämna 
en företrädare, såvida inte de är etablerade 
i ett tredjeland som har en adekvat 
skyddsnivå, eller de registeransvariga är ett 
litet eller medelstort företag eller en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

(63) När registeransvariga som inte är 
etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som bor 
inom unionen, och det bakomliggande 
syftet med uppgiftsbehandlingen är att 
erbjuda de registrerade personerna varor 
och tjänster eller att övervaka dem, bör de 
registeransvariga utnämna en företrädare, 
såvida inte de är etablerade i ett tredjeland 
som har en adekvat skyddsnivå, eller de 
registeransvariga är ett företag eller en 
myndighet eller ett organ, eller när de 
registeransvariga bara undantagsvis 
erbjuder varor eller tjänster till de 
registrerade. Företrädaren bör agera på den 
registeransvariges vägnar och kan 
kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

I den digitala miljön är det inte längre lämpligt att använda antal anställda som ett mått på 
relevansen av uppgiftsbehandling. Instagram, ett företag som erbjuder online-fototjänster, 
köptes nyligen in av Facebook för 1 miljard US-dollar och hade vid den tidpunkten 
13 anställda. Det viktiga är antalet registrerade vars uppgifter behandlas.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga eller 
registerförarna dokumentera varje 
behandling. Alla registeransvariga och 
registerförare bör vara skyldiga att 

(65) För att påvisa att denna förordning 
följs, bör de registeransvariga eller 
registerförarna dokumentera varje 
behandling för att kunna lämna tillräcklig 
information till den registrerade. Alla 
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samarbeta med tillsynsmyndigheten och på 
dennas begäran göra dokumenteringen
tillgänglig så att den kan tjäna som grund 
för övervakningen av behandlingen.

registeransvariga och registerförare bör 
vara skyldiga att samarbeta med 
tillsynsmyndigheten och på dennas begäran 
minst göra denna information tillgänglig 
så att den kan tjäna som grund för 
övervakningen av behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. Åtgärderna bör leda till en 
lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till 
dagens tekniska utveckling och till 
kostnaderna för genomförandet med 
hänsyn till riskerna och vilken typ av 
personuppgifter som ska skyddas. Vid 
införandet av tekniska standarder och 
organisatoriska åtgärder som ska borga för 
säkerheten vid behandling bör 
kommissionen främja teknikneutralitet, 
interoperabilitet och innovation, och om så 
är lämpligt samarbeta med tredjeland.

(66) För att bibehålla säkerheten och 
förhindra behandling som bryter mot denna 
förordning bör registeransvariga eller 
registerförare utvärdera de risker som hör 
till behandlingen och vidta åtgärder för att 
mildra dem. Åtgärderna bör leda till en 
lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till 
dagens tekniska utveckling och till 
kostnaderna för genomförandet med 
hänsyn till riskerna och vilken typ av 
personuppgifter som ska skyddas. Vid 
införandet av tekniska standarder och 
organisatoriska åtgärder som ska borga för 
säkerheten vid behandling bör 
teknikneutralitet, interoperabilitet och 
innovation främjas, och om så är lämpligt 
bör tredjeländer uppmuntras att göra 
detsamma.

Or. en

Motivering

Det finns inget giltigt skäl till att bara kommissionen bör främja dessa åtgärder.



PE501.927v02-00 38/217 PR\922387SV.doc

SV

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför så snart de blir medvetna om ett 
sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 24 timmar.
Om detta inte kan uppnås inom 24 timmar
bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av brottet bör meddelas utan 
onödig fördröjning så att de kan vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ett brott 
bör anses negativt påverka en registrerad 
persons personuppgifter eller integritet när 
det exempelvis kan leda till identitetsstöld 
eller bedrägeri, fysik skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende.
Anmälan bör beskriva 
personuppgiftsbrottets art samt innehålla 
rekommendationer för berörd enskild 
person om hur de potentiella negativa 
effekterna kan mildras. De registrerade bör 
meddelas så snart detta rimligtvis är 
möjligt, i nära samarbete med 
tillsynsmyndigheten och i enlighet med den 
vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter (t.ex. 
brottsbekämpande myndigheter). För att 
den drabbade personen ska kunna mildra 
en omedelbar skaderisk bör han eller hon 
meddelas omedelbart. Däremot kan 
behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

(67) Ett personuppgiftsbrott som inte 
snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för den 
enskilde leda till betydande ekonomisk 
förlust eller social skada. Registeransvariga 
bör därför så snart de blir medvetna om ett 
sådant brott anmäla det till 
tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål 
och, när så är möjligt, inom 72 timmar.
Om detta inte kan uppnås inom 72 timmar
bör en förklaring av skälen till 
fördröjningen åtfölja anmälan. Enskilda 
personer vars personuppgifter kan påverkas 
negativt av brottet bör meddelas utan 
onödig fördröjning så att de kan vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder. Ett brott 
bör anses negativt påverka en registrerad 
persons personuppgifter eller integritet när 
det exempelvis kan leda till identitetsstöld 
eller bedrägeri, fysisk skada, betydande 
förödmjukelse eller skadat anseende.
Anmälan bör beskriva 
personuppgiftsbrottets art samt innehålla 
rekommendationer för berörd enskild 
person om hur de potentiella negativa 
effekterna kan mildras. De registrerade bör 
meddelas så snart detta rimligtvis är 
möjligt, i nära samarbete med 
tillsynsmyndigheten och i enlighet med den 
vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter (t.ex. 
brottsbekämpande myndigheter). För att 
den drabbade personen ska kunna mildra 
en omedelbar skaderisk bör han eller hon 
meddelas omedelbart. Däremot kan 
behovet att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade 
personuppgiftsbrott motivera en viss 
fördröjning.

Or. en
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Motivering

Eftersom det inte alltid är möjligt att göra en anmälan inom 24 timmar föreslår 
föredraganden att tidsgränsen för att anmäla uppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten ska 
förlängas till 72 timmar. För att förhindra informationströtthet bör den registrerade endast 
meddelas om uppgiftsbrottet kan ha negativa effekter på skyddet av den registrerades 
personuppgifter eller integritet, exempelvis vid identitetsstöld eller bedrägeri, finansiell 
förlust, fysisk skada, betydande förödmjukelse eller skadat anseende. Se artiklarna 31.1 och 
32.1.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Konsekvensbedömningar avseende 
uppgiftsskydd bör göras av en myndighet 
eller ett offentligt organ om en sådan 
bedömning inte redan har gjorts i 
samband med antagandet av den 
nationella lagstiftning som utförandet av 
myndighetens eller det offentliga organets 
arbetsuppgifter bygger på, och som 
reglerar den aktuella specifika 
behandlingsåtgärden eller serien av 
åtgärder.

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd bör även göras när myndigheter behandlar 
uppgifter enligt en rättslig skyldighet i syfte att garantera efterlevnad av denna förordning, 
särskilt för att garantera uppgiftsminimering och uppgiftsskydd samt minska eventuella risker 
för de registrerades rättigheter och friheter. Se strykningen av artikel 33.5.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Om det av en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd framgår att 

(74) Om det av en konsekvensbedömning 
avseende uppgiftsskydd framgår att 
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behandlingen innebär att de registrerades 
rättigheter och friheter utsätts för 
höggradiga särskilda risker, exempelvis att 
enskilda fråntas sina rättigheter eller 
genom att särskild ny teknik används, bör 
innan behandlingen inleds samråd ske med 
tillsynsmyndigheten om den behandling 
som medför risker och eventuellt inte 
överensstämmer med denna förordning och 
förslag lämnas som åtgärdar situationen.
Denna typ av samråd bör även ske som ett 
led i det nationella parlamentets 
förberedande arbete med en åtgärd eller 
som ett led i arbetet med en åtgärd som 
grundas på en sådan lagstiftande åtgärd 
som definierar behandlingens art och anger 
lämpliga skyddsåtgärder.

behandlingen innebär att de registrerades 
rättigheter och friheter utsätts för 
höggradiga särskilda risker, exempelvis att 
enskilda fråntas sina rättigheter eller 
genom att särskild ny teknik används, bör 
innan behandlingen inleds samråd ske med 
uppgiftsskyddsombudet eller
tillsynsmyndigheten om den behandling 
som medför risker och eventuellt inte 
överensstämmer med denna förordning och 
förslag lämnas som åtgärdar situationen.
Denna typ av samråd bör även ske som ett 
led i det nationella parlamentets 
förberedande arbete med en åtgärd eller 
som ett led i arbetet med en åtgärd som 
grundas på en sådan lagstiftande åtgärd 
som definierar behandlingens art och anger 
lämpliga skyddsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Denna typ av 
uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt.

(75) När en behandling utförs inom den 
offentliga sektorn eller av ett stort företag 
inom den privata sektorn eller omfattar 
fler än 500 registrerade per år, eller när ett 
företags kärnverksamheter, oavsett 
företagets storlek, inbegriper behandling 
som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning bör en person bistå den 
registeransvarige eller registerföraren för 
att övervaka den interna efterlevnaden av 
denna förordning. Arkiverade uppgifter 
som är begränsade på ett sådant sätt att de 
inte omfattas av registeransvarigas 
gängse tillgång till uppgifter och 
behandling och uppgifter som inte längre 
kan ändras bör inte beaktas vid 
fastställandet av om uppgifter om ett stort 
antal registrerade behandlas. Denna typ 
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av uppgiftsskyddsombud bör, vare sig de är 
anställda av den registeransvarige eller ej 
och vare sig de arbetar heltid eller ej, 
kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 
arbetsuppgifter på ett oberoende sätt. För 
att säkerställa att principerna om inbyggt 
integritetsskydd och uppgiftsskydd som 
standard efterlevs bör 
uppgiftsskyddsombudet särskilt rådfrågas 
före utformning, upphandling, utveckling 
och inrättande av system för automatisk 
behandling av personuppgifter.

Or. en

Motivering

I datamolnens tidsålder, där även mycket små registeransvariga kan behandla stora mängder 
uppgifter genom online-tjänster, bör gränsen för obligatorisk utnämning av 
uppgiftsskyddsombud inte grundas på företagets storlek, utan på uppgiftsbehandlingens 
relevans. Denna bedömning bör omfatta kategorier av behandlade personuppgifter, typ av 
behandling och antal individer vars uppgifter behandlas. Se artikel 35.1.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) Uppgiftsskyddsombudet bör minst 
ha följande kvalifikationer: omfattande 
kunskap om uppgiftsskyddslagstiftningens 
innehåll och tillämpning, inklusive 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden, kunskap om de tekniska 
kraven för inbyggt integritetsskydd, 
integritetsskydd som standard samt 
datasäkerhet, branschspecifik kunskap 
som står i proportion till omfattningen av 
den registeransvariges eller 
registerförarens verksamhet samt hur 
känsliga de behandlade uppgifterna är, 
förmåga att utföra inspektioner, 
sökningar, dokumentering, analys av 
loggfiler samt erfarenhet av att arbeta 
med personalombudsfrågor.
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Registerföraren bör ge 
uppgiftsskyddsombudet möjlighet att delta 
i avancerad utbildning så att han eller 
hon kan upprätthålla den specialiserade 
kunskap som behövs i arbetet.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag anges de kvalifikationer som uppgiftsskyddsombuden bör ha och det 
tydliggörs också att uppgiftsskyddsombuden bör ges möjlighet att genomgå avancerad 
utbildning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) Sammanslutningar eller andra organ 
som företräder kategorier av 
registeransvariga bör uppmuntras att 
utarbeta uppförandekodexar inom 
gränserna för denna förordning, så att 
tillämpningen av förordningen 
effektiviseras, under beaktande av de 
särdrag som finns vid behandling som sker 
inom vissa sektorer.

(76) Sammanslutningar eller andra organ 
som företräder kategorier av 
registeransvariga bör uppmuntras att 
utarbeta uppförandekodexar inom 
gränserna för denna förordning, så att 
tillämpningen av förordningen 
effektiviseras, under beaktande av de 
särdrag som finns vid behandling som sker 
inom vissa sektorer. Sådana 
uppförandekodexar bör bidra till att 
klargöra tillämpningen av förordningen 
för de respektive branschsektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) För att förbättra öppenheten och 
efterlevnaden av denna förordning bör 

(77) För att förbättra öppenheten och 
efterlevnaden av denna förordning bör 
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införandet av certifieringsmekanismer, 
uppgiftsskyddsförsegling och 
uppgiftsskyddsmärkning uppmuntras, så att 
registrerade snabbt kan bedöma nivån på
relevanta produkters och tjänsters 
uppgiftsskydd.

införandet av certifieringsmekanismer, 
uppgiftsskyddsförsegling och 
uppgiftsskyddsmärkning uppmuntras, så att 
registrerade på ett snabbt, tillförlitligt och 
kontrollerbart sätt kan bedöma nivån på 
relevanta produkters och tjänsters 
uppgiftsskydd.

Or. en

Motivering

Se artikel 39.1.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Kommissionen kan med verkan för 
hela unionen fastställa att vissa 
tredjeländer, ett visst territorium eller en 
viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation kan 
garantera adekvat uppgiftsskydd, och på så 
sätt skapa rättssäkerhet och enhetlighet i 
hela unionen vad gäller dessa tredjeländer 
eller internationella organisationer. I dessa 
fall får överföringar av personuppgifter till 
dessa länder ske utan vidare tillstånd.

(80) Kommissionen kan med verkan för 
hela unionen fastställa att vissa 
tredjeländer, ett visst territorium i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation kan garantera adekvat 
uppgiftsskydd, och på så sätt skapa 
rättssäkerhet och enhetlighet i hela unionen 
vad gäller dessa tredjeländer eller 
internationella organisationer. I dessa fall 
får överföringar av personuppgifter till 
dessa länder ske utan vidare tillstånd.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på den ändrade artikel 41.1.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82) Kommissionen kan likaså konstatera (82) Kommissionen kan likaså konstatera 
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att ett tredjeland, ett visst territorium eller 
en viss behandlande sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation inte 
garanterar adekvat skyddsnivå. Överföring 
av personuppgifter till detta tredjeland bör 
då förbjudas. I så fall bör det finnas 
möjlighet till samråd mellan kommissionen 
och dessa tredjeländer eller internationella 
organisationer.

att ett tredjeland, ett visst territorium i ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation inte garanterar adekvat 
skyddsnivå. Överföring av personuppgifter 
till detta tredjeland bör då förbjudas. I så 
fall bör det finnas möjlighet till samråd 
mellan kommissionen och dessa 
tredjeländer eller internationella 
organisationer.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på den ändrade artikel 42.2 b.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) Om kommissionen inte har fattat 
beslut om adekvat uppgiftsskyddsnivå i ett 
tredjeland bör den registeransvarige eller 
registerföraren i alla fall använda sig av 
lösningar som ger de registrerade en 
garanti för att de fortsatt kan utöva sina 
grundläggande rättigheter och att 
skyddsåtgärderna kvarstår vad gäller 
behandling av deras personuppgifter inom 
unionen när dessa uppgifter väl har 
överförts.

(89) Om kommissionen inte har fattat 
beslut om adekvat uppgiftsskyddsnivå i ett 
tredjeland bör den registeransvarige eller 
registerföraren i alla fall använda sig av 
lösningar som ger de registrerade en 
rättsligt bindande garanti för att de fortsatt 
kan utöva sina grundläggande rättigheter 
och att skyddsåtgärderna kvarstår vad 
gäller behandling av deras personuppgifter 
inom unionen när dessa uppgifter väl har 
överförts. Denna garanti bör omfatta 
ekonomisk gottgörelse vid förlust eller 
otillåten tillgång till eller behandling av 
uppgifter samt en skyldighet, oavsett 
nationell lagstiftning, att lämna ut all 
information om vilka uppgifter som 
myndigheterna i tredjelandet har haft 
tillgång till.

Or. en
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Motivering

Förtydligande om att uppgiftsöverföring till tredjeländer alltid bör ske på grundval av ett 
rättsligt bindande instrument som även omfattar en garanti för gottgörelse samt information 
till tillsynsmyndigheterna. Se artiklarna 42.1 och 44.1 h.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Skäl 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(92) För att skydda enskilda vid 
behandlingen av personuppgifter är det 
avgörande att medlemsstaterna inrättar 
tillsynsmyndigheter som utför sitt uppdrag 
under fullständigt oberoende.
Medlemsstaterna kan inrätta fler än en 
tillsynsmyndighet om det behövs för att ta 
hänsyn till den egna konstitutionella, 
organisatoriska och administrativa 
strukturen.

(92) För att skydda enskilda vid 
behandlingen av personuppgifter är det 
avgörande att medlemsstaterna inrättar 
tillsynsmyndigheter som utför sitt uppdrag 
under fullständigt oberoende.
Medlemsstaterna kan inrätta fler än en 
tillsynsmyndighet om det behövs för att ta 
hänsyn till den egna konstitutionella, 
organisatoriska och administrativa 
strukturen. Tillsynsmyndigheterna bör ha 
tillräckliga finansiella och personella 
resurser för att kunna utöva sitt uppdrag, 
med hänsyn till befolkningens storlek och 
mängden behandlade personuppgifter.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna, som måste vara fullständigt oberoende, behöver tillräckliga resurser 
för att effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta ändringsförslag ger tydligare 
vägledning om hur resursernas lämplighet ska fastställas. Se ändringsförslaget till skäl 95. Se 
även artikel 47.5.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) Varje tillsynsmyndighet bör tilldelas 
de ekonomiska och personella resurser och 
lokalutrymmen samt den infrastruktur som 

(94) Varje tillsynsmyndighet bör tilldelas 
de ekonomiska och personella resurser, 
med särskild uppmärksamhet på lämplig 
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krävs för att den effektivt ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, däribland de 
arbetsuppgifter som är knutna till 
ömsesidigt bistånd och samarbete med 
övriga tillsynsmyndigheter i hela unionen.

teknisk och juridisk kompetens hos 
personalen, och lokalutrymmen samt den 
infrastruktur som krävs för att den effektivt 
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, 
däribland de arbetsuppgifter som är knutna 
till ömsesidigt bistånd och samarbete med 
övriga tillsynsmyndigheter i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Skäl 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(95) De allmänna villkoren för 
tillsynsmyndighetens ledamöter bör 
fastställas genom lag i varje medlemsstat.
Bestämmelserna bör bl.a. föreskriva att de 
ska utnämnas antingen av parlamentet 
eller av medlemsstatens regering, och 
inkludera regler om deras personliga 
kvalifikationer och ställning.

(95) De allmänna villkoren för 
tillsynsmyndighetens ledamöter bör 
fastställas genom lag i varje medlemsstat.
Bestämmelserna bör bl.a. föreskriva att de 
ska utnämnas av parlamentet eller av den 
berörda medlemsstatens regering efter 
samråd med parlamentet, och att 
nödvändiga åtgärder för att minimera 
möjligheten till politisk inblandning ska 
vidtas, och bör även inkludera regler om 
ledamöternas personliga kvalifikationer, 
om undvikande av intressekonflikter och 
om ledamöternas ställning.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheternas ledamöter måste vara oberoende, vilket tydliggörs ytterligare genom 
detta ändringsförslag. Se artiklarna 48.1 och 49.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
inom ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 
tillsynsmyndighet vara behörig att 
övervaka den registeransvariges eller 
registerförarens verksamheter i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

(97) Om behandlingen av personuppgifter 
inom ramen för den verksamhet som en 
registeransvarig eller registerförare 
bedriver inom unionen äger rum i fler än 
en medlemsstat bör en enda 
tillsynsmyndighet agera som en 
gemensam kontaktpunkt för 
registeransvariga och registerförare i hela 
unionen och fatta alla därmed 
sammanhängande beslut. Detta för att öka 
enhetligheten i tillämpningen, skapa 
rättssäkerhet och minska den 
administrativa bördan för dessa 
registeransvariga och registerförare.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avser den nya mekanismen för enhetlighet. Se artikel 54a (ny).

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Skäl 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98) Den behöriga myndighet som tar på 
sig detta bör vara tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat där den registeransvarige 
eller registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

(98) Den ledande myndighet som tar på sig 
detta bör vara tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där den registeransvarige eller 
registerföraren har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe. I vissa fall får 
Europeiska dataskyddsstyrelsen utse den 
ledande myndigheten på begäran från en 
behörig myndighet.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag avser den nya mekanismen för enhetlighet. Se artiklarna 48.1 och 49.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Skäl 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(101) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
och utreda ärendena i fråga. Utredningen 
av ett klagomål bör, med förbehåll för 
eventuell domstolsprövning, ske i den 
utsträckning som är lämplig i det enskilda 
fallet. Tillsynsmyndigheten bör i rimlig tid 
informera den registrerade om hur arbetet 
med klagomålet fortskrider och vad 
resultatet blir. Om ärendet fordrar 
ytterligare utredning eller samordning med 
en annan tillsynsmyndighet bör den 
registrerade underrättas även om detta.

(101) Tillsynsmyndigheterna bör ta emot 
klagomål som lämnas in av registrerade 
eller sammanslutningar som agerar i det 
allmänna intresset och utreda ärendena i 
fråga. Utredningen av ett klagomål bör, 
med förbehåll för eventuell 
domstolsprövning, ske i den utsträckning 
som är lämplig i det enskilda fallet.
Tillsynsmyndigheten bör i rimlig tid 
informera den registrerade eller 
sammanslutningen om hur arbetet med 
klagomålet fortskrider och vad resultatet 
blir. Om ärendet fordrar ytterligare 
utredning eller samordning med en annan 
tillsynsmyndighet bör den registrerade 
underrättas även om detta.

Or. en

Motivering

Se artiklarna 48.1 och 49.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Skäl 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(104) Alla tillsynsmyndigheter bör ha rätt 
att delta i gemensamma insatser mellan 
tillsynsmyndigheter. Den anmodade 
tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att 
besvara en begäran inom en fastställd 

(104) Alla tillsynsmyndigheter bör ha rätt 
att delta i gemensamma insatser mellan 
tillsynsmyndigheter. Den anmodade 
tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att 
besvara en begäran inom en fastställd 



PR\922387SV.doc 49/217 PE501.927v02-00

SV

tidsperiod. tidsperiod. Om tillsynsmyndigheten så 
önskar bör Europeiska 
dataskyddsstyrelsen kunna samordna 
sådana verksamheter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avser den nya mekanismen för enhetlighet. Se artiklarna 52.3 och 56.2.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Skäl 106a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(106a) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna förordning bör 
Europeiska dataskyddsstyrelsen få anta 
bindande åtgärder med två tredjedelars 
majoritet av ledamöterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avser den nya mekanismen för enhetlighet. Om en åtgärd bestrids av 
de berörda tillsynsmyndigheterna bör Europeiska dataskyddsstyrelsen, som en sista utväg, ha 
befogenheter att anta bindande beslut om den berörda åtgärden.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Kommissionen kan för att se till att 
denna förordning följs avge ett yttrande i 
denna fråga, eller fatta ett beslut som 
ålägger tillsynsmyndigheten att skjuta upp 
utkastet till åtgärd.

(107) Kommissionen kan för att se till att 
denna förordning följs avge ett yttrande i 
de frågor som uppstår. Kommissionen 
kan hänskjuta frågor till 
Europeiska unionens domstol. Den kan 
begära att domstolen upphäver åtgärden 
inom ramen för ett påskyndat förfarande 
om så är nödvändigt för att undvika 
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ohjälplig skada.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan anta beslut i frågor som hanteras inom ramen för den nya mekanismen för 
enhetlighet. Den berörda tillsynsmyndigheten måste strängt beakta dessa beslut. Om 
myndigheten inte följer kommissionens beslut måste den lämna ett motiverat yttrande. Som en 
sista utväg kan kommissionen bestrida ett bindande beslut från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen inför EU-domstolen och begära att åtgärden upphävs. Se 
artikel 61a (ny).

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör ersätta 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska 
datatillsynsmannen. Kommissionen bör 
delta i dess verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till 
kommissionen och främja samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna i hela 
unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör agera oberoende när den utför sina 
arbetsuppgifter.

(110) På unionsnivå bör en europeisk 
dataskyddsstyrelse inrättas. Den bör ersätta 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter som inrättas genom 
direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av en 
chef för en tillsynsmyndighet i varje 
medlemsstat och av Europeiska 
datatillsynsmannen. Kommissionen bör 
delta i dess verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör bidra till denna 
förordnings enhetliga tillämpning i hela 
unionen, bl.a. genom att lämna råd till 
Europeiska unionens institutioner och 
främja samarbetet mellan 
tillsynsmyndigheterna i hela unionen, 
däribland samordning av gemensamma 
verksamheter. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen bör agera oberoende 
när den utför sina arbetsuppgifter.

Or. en

Motivering

Se artikel 64.1.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som syftar till att 
skydda registrerades rättigheter vad gäller 
personuppgifter och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

(112) Alla organ, organisationer eller 
sammanslutningar som agerar i det 
allmänna intresset och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat bör ha rätt att klaga hos en 
tillsynsmyndighet eller på de registrerades 
vägnar utöva rätten till domstolsprövning, 
eller att oberoende av en registrerad 
persons klagomål själv klaga när de anser 
att ett personuppgiftsbrott har skett.

Or. en

Motivering

Möjligheterna till rättslig effektiv prövning måste förbättras, även för sammanslutningar som 
agerar i det allmänna intresset. Se ändringsförslagen till artiklarna 73.2 och 76.1.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar vars syfte är att skydda 
deras rättigheter och intressen vad gäller 
personuppgifter på deras vägnar väcker 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

(114) För att stärka de registrerades 
rättsliga skydd i situationer då den 
behöriga tillsynsmyndigheten är belägen i 
en annan medlemsstat än den där den 
registrerade bor, kan dessa begära att 
organ, organisationer eller 
sammanslutningar som agerar i det 
allmänna intresset på deras vägnar väcker 
talan mot den tillsynsmyndigheten vid 
behörig domstol i den andra 
medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Förtydligande om att inte bara specialiserade dataskyddssammanslutningar kan agera på 
registrerades vägnar. Se även artikel 74.3.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Skäl 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(116) Vid rättsliga förfaranden mot en 
registeransvarig eller en registerförare bör 
käranden kunna välja att väcka talan 
antingen vid domstolarna i de 
medlemsstater där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad eller där 
den registrerade bor, såvida inte den 
registeransvarige är en myndighet som 
agerar inom ramen för sin 
myndighetsutövning.

(116) Vid rättsliga förfaranden mot en 
registeransvarig eller en registerförare bör 
käranden kunna välja att väcka talan 
antingen vid domstolarna i de 
medlemsstater där den registeransvarige 
eller registerföraren är etablerad eller där 
den registrerade bor, såvida inte den 
registeransvarige är en myndighet i en 
medlemsstat som agerar inom ramen för 
sin myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Förtydligande om att detta inte gäller myndigheter i tredjeländer. Se artikel 75.2.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Skäl 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(121) Behandling av personuppgifter
enkom för journalistiska, konstnärliga 
eller litterära ändamål bör undantas från
vissa av kraven i denna förordning, så att 
rätten till skydd av personuppgifter kan 
förenas med rätten till yttrandefrihet, 
särskilt rätten att ta emot och lämna 
upplysningar, som särskilt garanteras 
genom artikel 11 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.
Detta bör särskilt gälla vid behandling av 

(121) När så är nödvändigt bör det vara 
möjligt att bevilja befrielser eller 
undantag från vissa av kraven i denna 
förordning när det gäller behandling av 
personuppgifter, så att rätten till skydd av 
personuppgifter kan förenas med rätten till 
yttrandefrihet, särskilt rätten att ta emot 
och lämna upplysningar, som särskilt 
garanteras genom artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Detta bör särskilt gälla vid 
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personuppgifter inom det audiovisuella 
området och i nyhetsarkiv och 
pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför 
anta lagstiftningsåtgärder som fastställer de 
olika undantag som behövs för att skapa en 
balans mellan dessa grundläggande 
rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa 
sådana undantag med avseende på:
allmänna principer, de registrerades 
rättigheter, registeransvariga och 
registerförare, överföring av uppgifter till 
tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende 
tillsynsmyndigheterna samt samarbete och 
enhetlighet. Detta får dock inte föranleda 
medlemsstaterna att fastställa undantag 
från andra bestämmelser i denna 
förordning. För att ta hänsyn till 
yttrandefrihetens betydelse i varje 
demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”. Medlemsstaterna bör därför 
med avseende på de undantag som ska 
fastställas enligt denna förordning 
klassificera verksamheter som 
”journalistiska” om målet för dem är att 
bland allmänheten sprida information, 
åsikter eller idéer, oavsett vilket medium 
som används för att nå detta mål.
Kategorin bör inte begränsas till 
medieföretag, och såväl vinstdrivande 
verksamhet som verksamhet som drivs 
utan vinstintresse bör inbegripas.

behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv 
och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör 
därför anta lagstiftningsåtgärder som 
fastställer de olika undantag som behövs 
för att skapa en balans mellan dessa 
grundläggande rättigheter.
Medlemsstaterna bör fastställa sådana 
undantag med avseende på: allmänna 
principer, de registrerades rättigheter, 
registeransvariga och registerförare, 
överföring av uppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer, de 
oberoende tillsynsmyndigheterna samt 
samarbete och enhetlighet. Detta får dock 
inte föranleda medlemsstaterna att 
fastställa undantag från andra 
bestämmelser i denna förordning. För att ta 
hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i 
varje demokratiskt samhälle måste en bred 
tolkning tillämpas av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel 
”journalism”.

Or. en

Motivering

Tydliggörande av att uttrycksfriheten skyddas i allmänhet, inte bara för journalister, 
konstnärer eller författare. Se artikel 80.1.



PE501.927v02-00 54/217 PR\922387SV.doc

SV

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Skäl 122

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(122) Behandling av personuppgifter som 
rör hälsa, som är en särskild kategori av 
uppgifter som förtjänar ett mer omfattande 
skydd, kan ofta motiveras med ett antal 
legitima skäl som gagnar de enskilda och 
samhället i stort, framför allt säkerställande 
av kontinuitet vid gränsöverskridande 
hälsovård. Denna förordning bör därför 
innehålla harmoniserade villkor för 
behandling av personuppgifter som rör 
hälsa, som omgärdas med särskilda och 
lämpliga skyddsåtgärder som skyddar 
enskildas grundläggande rättigheter och 
personuppgifter. Detta innefattar rätten för 
enskilda att få tillgång till sina 
personuppgifter som rör hälsa, exempelvis 
uppgifter i deras läkarjournaler med t.ex. 
diagnoser, undersökningsresultat, 
bedömningar av behandlande läkare och 
eventuella vårdbehandlingar eller 
interventioner som gjorts.

(122) Behandling av personuppgifter som 
rör hälsa, som är en särskild kategori av 
uppgifter som förtjänar ett mer omfattande 
skydd, kan motiveras eftersom detta
gagnar de enskilda och samhället i stort, 
framför allt säkerställande av kontinuitet 
vid gränsöverskridande hälsovård. Denna 
förordning bör därför innehålla 
harmoniserade villkor för behandling av 
personuppgifter som rör hälsa, som 
omgärdas med särskilda och lämpliga 
skyddsåtgärder som skyddar enskildas 
grundläggande rättigheter och 
personuppgifter. Detta innefattar rätten för 
enskilda att få tillgång till sina 
personuppgifter som rör hälsa, exempelvis 
uppgifter i deras läkarjournaler med t.ex. 
diagnoser, undersökningsresultat, 
bedömningar av behandlande läkare och 
eventuella vårdbehandlingar eller 
interventioner som gjorts.

Or. en

Motivering

Se artikel 81.1.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar och när det gäller social 
trygghet. För att reglera behandling av 
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personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna 
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar.

arbetstagares personuppgifter inom ramen 
för ett anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, enligt denna 
förordning, lagstiftningsvägen kunna anta 
särskilda regler för behandling av 
personuppgifter under anställningar.

Or. en

Motivering

Precis som anställningar är social trygghet ett mycket komplext område som i många 
avseenden är reglerat på nationell nivå. Medlemsstaterna bör därför kunna anta eller behålla 
särskild uppgiftsskyddslagstiftning för offentliga institutioner inom detta område. Se 
artikel 82 och 82a (ny).

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Skäl 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter och för att säkra den 
fria rörligheten för personuppgifter inom 
unionen bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Delegerade 
akter bör framför allt antas när det gäller 
följande: behandlingens laglighet,
precisering av kriterier och villkor för 
barns samtycke, behandling av särskilda 
kategorier av uppgifter, precisering av 
kriterier och villkor vad gäller uppenbart 
orimliga krav och avgifter för att den 
registrerade ska kunna utöva sina 
rättigheter, kriterier och krav vad gäller 
information till den registrerade och rätten 
till tillgång, rätten att bli bortglömd och 
rätten till radering, profileringsbaserade 
åtgärder, kriterier och krav vad gäller den 
registeransvariges ansvar samt inbyggt 

(129) I syfte att uppnå målen för denna 
förordning, nämligen att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och 
friheter och i synnerhet deras rätt till skydd 
av personuppgifter och för att säkra den 
fria rörligheten för personuppgifter inom 
unionen bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Delegerade 
akter bör framför allt antas när det gäller 
följande: precisering av tekniska 
standarder för samtycke, precisering av 
villkoren för ikonbaserade metoder för 
tillhandahållande av information, 
precisering av kriterier och villkor vad 
gäller avgifter för att den registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter, kriterier och 
krav vad gäller information till den 
registrerade och rätten till tillgång, rätten 
att bli bortglömd och rätten till radering, 
kriterier och krav vad gäller kontroll av 
den registeransvariges ansvar, kriterier och 
krav vad gäller konstaterandet av 
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uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard, registerförare, kriterier och 
krav vad gäller dokumentering av och 
säkerhet vid behandlingen, kriterier och 
krav vad gäller konstaterandet av 
personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar den 
registrerade negativt, kriterier och villkor 
vad gäller behandling som kräver en 
konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet, 
kriterier och krav när man avgör om 
höggradiga särskilda risker föreligger som 
kräver förhandssamråd, 
uppgiftsskyddsombudets utnämning och 
arbetsuppgifter, uppförandekodexar, 
kriterier och krav vad gäller 
certifieringsmekanismer, kriterier och krav 
vad gäller överföringar som sker på 
grundval av bindande företagsregler, 
överföringsundantag, administrativa 
påföljder, behandling för 
hälso- och sjukvårdsändamål, behandling 
vid anställningar och behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

personuppgiftsbrott och anmälan av detta 
till tillsynsmyndigheten, och gällande 
omständigheterna när ett 
personuppgiftsbrott sannolikt påverkar den 
registrerade negativt, kriterier och villkor 
vad gäller behandling som kräver en 
konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet, 
kriterier och krav när man avgör om 
höggradiga särskilda risker föreligger som 
kräver förhandssamråd, 
uppförandekodexar, kriterier och krav vad 
gäller certifieringsmekanismer, lämplig 
skyddsnivå för tredjeländer eller 
internationella organisationer,
administrativa påföljder, behandling för 
hälso- och sjukvårdsändamål, behandling 
vid anställningar och behandling för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål. Det är av särskild vikt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå och i 
synnerhet med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Se artikel 86.1.
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Skäl 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att:
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten 
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentation, 
särskilda krav på säkerhet vid behandling,
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd, 
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd 
som lämnas av ett tredjeland eller ett 
territorium eller av en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en 
internationell organisation, utlämnande 
som inte har stöd i unionslagstiftningen, 
ömsesidigt bistånd, gemensamma insatser 
och beslut enligt mekanismen för 
enhetlighet. Dessa befogenheter bör utövas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(130) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att:
specificera standardformulär för 
behandling av barns personuppgifter, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, 
standardformulär avseende den 
registeransvariges ansvar för inbyggt
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard samt dokumentation, 
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
formulär och förfaranden för 
förhandstillstånd och förhandssamråd, 
standardblanketter för meddelanden om 
beslut från tredjeland avseende begäran 
om utlämnande av personuppgifter, 
standardformulär för meddelanden om 
beslut från tredjeland avseende begäran 
om utlämnande av personuppgifter, 
gemensamma insatser och beslut enligt 
mekanismen för enhetlighet. Det är av 
särskild vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd, även på expertnivå och i 
synnerhet med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, under 
sitt förberedande arbete. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
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Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

genomförandebefogenheter.
Kommissionen bör därvid överväga 
särskilda åtgärder för mikroföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Se artikel 87.1.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Skäl 131

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(131) Mot bakgrund av att nedanstående 
rättsakter har allmän räckvidd bör 
granskningsförfarandet användas vid 
antagande av följande: specificerande 
standardformulär för barns samtycke, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, rätten 
till uppgiftsportabilitet, standardformulär 
avseende den registeransvariges ansvar för 
inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd 
som standard samt dokumentation, 
särskilda krav på säkerhet vid behandling,
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
standarder och förfaranden för 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd, formulär och förfaranden 
för förhandstillstånd och förhandssamråd, 
tekniska standarder och mekanismer för 
certifiering, adekvat nivå på det skydd 
som lämnas av ett tredjeland eller ett 
territorium eller av en behandlande sektor 
inom detta tredjeland eller en 
internationell organisation, utlämnande 
som inte har stöd i unionslagstiftningen, 

(131) Mot bakgrund av att nedanstående 
rättsakter har allmän räckvidd bör 
granskningsförfarandet användas vid 
antagande av följande: specificerande 
standardformulär för barns samtycke, 
standardförfaranden och formulär för 
utövandet av den registrerades rättigheter, 
standardformulär för information till den 
registrerade, standardformulär och 
förfaranden för rätten till tillgång, 
standardformulär avseende den 
registeransvariges ansvar för inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard samt dokumentation, 
standardformat och förfaranden för 
anmälan av personuppgiftsbrott till 
tillsynsmyndigheten och meddelanden om 
personuppgiftsbrott till den registrerade, 
formulär och förfaranden för 
förhandstillstånd och förhandssamråd, 
standardformulär för meddelanden om 
beslut från tredjeland avseende begäran 
om utlämnande av personuppgifter, 
format och förfaranden för 
informationsutbyte på elektronisk väg om 
bindande företagsregler, gemensamma 
insatser och beslut enligt mekanismen för 
enhetlighet.
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ömsesidigt bistånd, gemensamma insatser 
och beslut enligt mekanismen för 
enhetlighet.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Skäl 132

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(132) Kommissionen bör när tvingande 
skäl till skyndsamhet föreligger i 
vederbörligen motiverade fall anta 
omedelbart tillämpliga 
genomförandeakter avseende ett 
tredjeland, ett territorium eller en 
behandlande sektor i ett tredjeland eller 
en internationell organisation vars 
skyddsnivå inte är adekvat och som avser 
frågor som tillsynsmyndigheterna tar upp 
genom mekanismen för enhetlighet.

utgår

Or. en

Motivering

Frågor avseende adekvat skyddsnivå grundas nu på delegerade akter, och det finns därför 
inte längre utrymme för det påskyndade förfarandet.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Skäl 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(134) Direktiv 95/46/EG ska därför ersättas 
med denna förordning. Kommissionens 
beslut som antagits och 
tillsynsmyndigheternas tillstånd på 
grundval av direktiv 95/46/EC bör dock 
fortsatt vara giltiga.

(134) Direktiv 95/46/EG ska därför ersättas 
med denna förordning. Kommissionens 
beslut som antagits och 
tillsynsmyndigheternas tillstånd på 
grundval av direktiv 95/46/EG bör dock 
fortsatt vara giltiga. Kommissionens beslut 
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och tillsynsmyndigheternas tillstånd av 
överföring av personuppgifter till 
tredjeland bör fortsätta att vara giltiga 
under en övergångsperiod på två år.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget fastställs en övergångsperiod i syfte att anpassa besluten och tillstånden 
till den nya förordningen.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Skäl 135a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(135a) Förordningen bör inte tillämpas på 
behandling av personuppgifter som utförs 
av unionens institutioner, organ och 
byråer, som omfattas av andra rättsliga 
instrument, särskilt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000. Till följd av detta 
avhjälper förordningen inte den befintliga 
bristande räckvidden för de rättsliga 
bestämmelserna om uppgiftsskydd i 
Europeiska unionen och den ojämna 
skyddsnivån för de registrerades 
rättigheter. I artikel 8 i EU-stadgan och 
artikel 16 i EUF-fördraget fastställs att 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter ska säkerställas på ett 
konsekvent och enhetligt sätt inom 
unionen. Unionens institutioner, organ 
och byråer bör omfattas av samma 
bestämmelser enligt denna förordning 
och kommissionen bör lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag före den 
(dagen för förordningens ikraftträdande) 
i syfte att se över den rättsliga ramen för 
behandling av personuppgifter hos 
unionens institutioner, organ och byråer 
när dessa utövar sin verksamhet för att 
anpassa den rättsliga ramen till 
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bestämmelserna/principerna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att det råder konsekvens mellan förordningen 
och den lagstiftning som reglerar unionens institutioner, organ och byråer, såsom 
förordning (EG) nr 45/2001, men även alla unionsorgan som för närvarande har egna 
uppgiftsskyddsregler, eftersom detta skulle skapa ett lapptäcke av regler som gör det mycket 
svårt för den registrerade att utöva sina rättigheter. Se artikel 89a (ny).

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Skäl 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(139) Med hänsyn till att rätten till skydd 
av personuppgifter, såsom EU-domstolen 
har påpekat, inte är någon absolut rättighet, 
utan måste förstås utifrån sin funktion i 
samhället och balanseras i enlighet med 
proportionalitetsprincipen med andra 
grundläggande rättigheter, respekterar 
denna förordning alla grundläggande 
rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i EU:s stadga om de i fördragen 
fastställda grundläggande rättigheterna, 
främst rätten till skydd för privat- och 
familjeliv, bostad och kommunikationer, 
rätten till skydd av personuppgifter, 
tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet, yttrande- och 
informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till 
effektivt rättsmedel och opartisk domstol 
samt kulturell, religiös och språklig 
mångfald.

(139) Med hänsyn till att rätten till skydd 
av personuppgifter, såsom EU-domstolen 
har påpekat, inte är någon absolut rättighet, 
utan måste förstås utifrån sin funktion i 
samhället och balanseras i enlighet med 
proportionalitetsprincipen med andra 
grundläggande rättigheter, respekterar 
denna förordning alla grundläggande 
rättigheter och iakttar de principer som 
erkänns i EU:s stadga om de i fördragen 
fastställda grundläggande rättigheterna, 
främst rätten till skydd för privat- och 
familjeliv, bostad och kommunikationer, 
rätten till skydd av personuppgifter, 
tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet, yttrande- och 
informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till 
effektivt rättsmedel och opartisk domstol 
samt kulturell, religiös och språklig 
mångfald. Behörigheten hos 
medlemsstaternas domstolar, Europeiska 
unionens domstol och Europeiska 
domstolen för mänskliga rättigheter bör 
respekteras.

Or. en
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen, 
särskilt avseende nationell säkerhet,

a) som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionslagstiftningen,

Or. en

Motivering

Nationell säkerhet omfattas ändå inte av EU:s behörighet, så det behöver inte upprepas här.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) som en fysisk person utför utan 
vinstintresse som ett led i verksamhet av 
rent privat natur eller som har samband 
med hans eller hennes hushåll,

d) som en fysisk person utför som ett led i 
verksamhet av rent privat natur eller som 
har samband med hans eller hennes 
hushåll,

Or. en

Motivering

En fysisk persons behandling av personuppgifter som ett led i verksamhet av privat natur eller 
som har samband med hans eller hennes hushåll kan ibland ha vinstintresse (t.ex. försäljning 
av privata tillhörigheter till andra privatpersoner), men bör ändå inte omfattas av 
förordningen så länge det inte finns någon koppling till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) som behöriga myndigheter utför i syfte 
att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder.

e) som behöriga offentliga myndigheter 
utför i syfte att förebygga, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder.

Or. en

Motivering

I förordningen anges att undantaget från förordningens tillämpningsområde endast omfattar 
offentliga myndigheters brottsbekämpande verksamhet (inte privata enheter) och att den 
tillämpliga lagstiftningen bör innehålla lämpliga garantier på grundval av principerna om 
nödvändighet och proportionalitet. Se ändringsförslaget till artikel 21.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
har anknytning till

2. Förordningen ska tillämpas på 
behandling av personuppgifter som avser 
registrerade som är bosatta i unionen och 
som utförs av en registeransvarig som inte 
är etablerad i unionen, om behandlingen 
syftar till

Or. en

Motivering

Förordningen bör också gälla registeransvariga som inte är etablerade i unionen när 
behandlingen avser utbjudande av varor eller tjänster till registrerade i unionen, oavsett om 
dessa varor eller tjänster är betalbara, eller övervakning av berörda registrerade.
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, eller

a) utbjudande av varor eller tjänster till 
sådana registrerade i unionen, oavsett om 
betalning krävs för dessa varor eller 
tjänster, eller

Or. en

Motivering

Förordningen måste tillämpas på all behandling med avseende på tjänster, oavsett om 
tjänsterna är kostnadsfria eller ej. Genom detta tillägg blir förordningen tillämplig på så 
kallade gratistjänster.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) övervakning av deras beteende. b) övervakning av sådana registrerade.

Or. en

Motivering

Förordningen bör inte bara omfatta övervakning av beteendet hos personer som är bosatta i 
unionen som utförs av registeransvariga som är etablerade utanför unionen, exempelvis 
genom internetspårning, utan även all insamling och behandling av personuppgifter om 
personer som är bosatta i unionen. Se ändringsförslaget till skäl 21.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är direkt eller indirekt identifierad eller 

(1) den registrerade: en fysisk person som 
är identifierad eller som direkt eller 
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identifierbar, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
fysisk eller juridisk person, framför allt 
med hänvisning till 
ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller nätidentifierare, 
eller till en eller fler faktorer som är 
specifika för personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

indirekt kan identifieras eller särskiljas, i 
sig eller tillsammans med tillhörande 
uppgifter, med medel som rimligen kan 
komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
fysisk eller juridisk person, framför allt 
med hänvisning till en unik identifierare, 
en lokaliseringsuppgift eller 
nätidentifierare, eller till en eller fler 
faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet eller könsidentitet eller sexuella 
läggning.

Or. en

Motivering

Begreppet personuppgifter tydliggörs ytterligare med objektiva kriterier. Se 
ändringsförslagen till skälen 23 och 24.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) pseudonym: en unik identifierare 
som är specifik för ett visst sammanhang 
och inte möjliggör direkt identifiering av 
en fysisk person, men gör det möjligt att 
särskilja en registrerad.

Or. en

Motivering

Den registeransvariges skyldigheter med avseende på pseudonyma uppgifter bör lindras. Se 
ändringsförslagen till skäl 23 och artikel 7.
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Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) överföring: all kommunikation av 
personuppgifter som aktivt görs 
tillgängliga för ett begränsat antal 
identifierade parter, med avsändarens 
kännedom eller avsikt att ge mottagaren 
tillgång till personuppgifterna.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”överföring” är nödvändig för att skilja mellan åtgärder för att göra 
uppgifter (allmänt) tillgängliga.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) profilering: varje form av automatisk 
behandling av personuppgifter som syftar 
till att utvärdera vissa personliga 
egenskaper hos en fysisk person eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

Or. en

Motivering

För att se till att profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa 
aktiviteter definieras och regleras. Se ändringsförslagen till artiklarna 14.1 g, ga och gb, 15.1 
och 20.
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Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) tillverkare: en fysisk eller juridisk 
person, en myndighet, byrå eller ett annat 
organ som skapar automatiska 
uppgiftsbehandlings- eller 
registreringssystem som är utformade för 
behandling av personuppgifter av 
registeransvariga och registerförare.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 
eller en entydig affirmativ handling, godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne.

(8) den registrerades samtycke: varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och 
uttrycklig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande 
eller en entydig affirmativ handling, godtar 
behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne för ett eller flera 
särskilda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) personuppgiftsbrott: ett säkerhetsbrott
som leder till förstöring, förlust eller 
ändringar genom olyckshändelse eller 

(9) personuppgiftsbrott: förstöring, förlust 
eller ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller obehörigt röjande 
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otillåtna handlingar eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats.

Or. en

Motivering

Ett uppgiftsbrott kan inträffa även utan ett säkerhetsbrott, t.ex. genom förlust eller röjande 
genom olyckshändelse.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behandling av personuppgifter ska 
följande gälla:

Vid behandling av personuppgifter ska 
följande gälla:

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, 
korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade.

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, 
korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade (insyn).

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

b) De ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett 
sätt som är oförenligt med dessa ändamål 
(ändamålsbegränsning).

Or. en
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter.

c) De ska vara adekvata, relevanta och 
begränsade till ett strikt minimum när det 
gäller de syften för vilka de behandlas; de 
ska bara behandlas om, och så länge som, 
syftena inte kan uppnås genom att man 
behandlar information som inte rör 
personuppgifter (uppgiftsminimering).

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska vara riktiga och aktuella; alla 
rimliga åtgärder måste vidtas för att 
säkerställa att personuppgifter som är 
felaktiga i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas raderas eller rättas utan 
dröjsmål.

d) De ska vara riktiga och aktuella; alla 
rimliga åtgärder måste vidtas för att 
säkerställa att personuppgifter som är 
felaktiga i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas raderas eller rättas utan 
dröjsmål (integritet).

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska förvaras i en form som förhindrar 
identifiering av den registrerade under en 
längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas; personuppgifter får lagras under 

e) De ska förvaras i en form som förhindrar 
identifiering eller särskiljande av den 
registrerade under en längre tid än vad som 
är nödvändigt för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas;
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längre perioder i den mån som uppgifterna 
endast behandlas för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga forskningsändamål i 
enlighet med bestämmelserna och villkoren 
i artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring.

personuppgifter får lagras under längre 
perioder i den mån som uppgifterna endast 
behandlas för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål i enlighet 
med bestämmelserna och villkoren i 
artikel 83 och om en periodisk översyn 
genomförs för att bedöma behovet av 
fortsatt lagring (lagringsminimering).

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) De ska behandlas på ett sätt som ger 
den registrerade möjlighet att effektivt 
utöva sina rättigheter enligt 
artiklarna 11–21 (möjlighet att ingripa).

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och visa att bestämmelserna i 
denna förordning efterlevs vid varje 
behandling.

f) Den registeransvarige ska ansvara för 
behandlingen av personuppgifterna, och 
ska se till och kunna visa att 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs vid varje behandling 
(ansvarsskyldighet).

Or. en
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Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Behandling av personuppgifter ska 
organiseras och utföras på ett sådant sätt 
att de principer som avses i punkt 1 
efterlevs. Tillverkare, registeransvariga 
och registerförare ska vidta de tekniska 
och operativa åtgärder som krävs för att 
säkerställa efterlevnad i utformning, 
inrättande och drift av automatiska 
uppgiftsbehandlings- eller 
uppgiftsregistreringssystem.

Or. en

Motivering

Tillverkare av automatiska uppgiftsbehandlingssystem (dvs. maskin- och programvara) ska 
också beakta principerna om inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard, även 
om de själva inte behandlar personuppgifter. Detta är särskilt relevant för allmänt använda 
standardapplikationer, men bör även gälla för nischprodukter.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Behandlingen är nödvändig för 
ändamål som rör den registeransvariges 
berättigade intressen, utom när sådana 
intressen uppvägs av den registrerades 
intressen eller dennes grundläggande 
fri- och rättigheter som kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den 
registrerade är ett barn. Detta ska inte 
gälla för behandling som utförs av 
myndigheter i deras myndighetsutövning.

utgår

Or. en
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Motivering

Punkt 1 f ersätts med mycket mer detaljerad vägledning om ”berättigat intresse” i de nya 
punkterna 1a, 1b och 1c. Se ändringsförslagen till artikel 6.1a, 6.1b och 6.1c. Detta 
ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för uppgiftsbehandling 
som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Den delegerade akt som anges 
i artikel 6.5 stryks, eftersom den skulle ha berört väsentliga delar av lagstiftningen.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ingen av de rättsliga grunder för 
behandling av personuppgifter som avses 
i punkt 1 är tillämplig ska behandling av 
personuppgifter vara laglig om och i den 
mån den är nödvändig för ändamål som 
rör den registeransvariges berättigade 
intressen, utom när sådana intressen 
uppvägs av den registrerades intressen 
eller dennes grundläggande fri- och 
rättigheter som kräver skydd av 
personuppgifter. I sådana fall ska den 
registeransvarige uttryckligen och enskilt 
informera den registrerade om 
uppgiftsbehandlingen. Den 
registeransvarige ska offentliggöra sina 
skäl till att anse att hans eller hennes 
berättigade intressen uppväger den 
registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter. Denna 
punkt ska inte gälla för behandling som 
utförs av myndigheter i deras 
myndighetsutövning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för 
uppgiftsbehandling som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Se 
ändringsförslagen till artikel 6.1 f, 6.1b och 6.1c.
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Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den registeransvariges berättigade 
intressen enligt punkt 1a uppväger som en 
regel den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
i följande fall:
a) Behandling av personuppgifter som 
äger rum som ett led i utövandet av rätten 
till uttrycksfrihet, mediefrihet och frihet 
för konsten inom ramen för 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning.
b) Behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för verkställandet av den 
registeransvariges rättsliga krav eller 
rättsliga krav avseende tredje parter på 
vilkas vägnar den registeransvarige 
agerar med avseende på en specifik 
identifierad registrerad, eller för att 
förebygga eller begränsa skada som den 
registeransvarige kan åsamkas av den 
registrerade.
c) Om den registrerade har lämnat 
personuppgifter till den registeransvarige 
enligt de rättsliga grunder som avses i 
punkt 1b, och personuppgifterna används 
för direktmarknadsföring för 
registerförandens egna produkter och 
liknande produkter och tjänster och inte 
överförs, och den registeransvarige är 
tydligt identifierad för den registrerade.
d) Behandling av personuppgifter som 
äger rum inom ramen för yrkesmässiga 
förbindelser mellan företag och 
personuppgifterna har samlats in från 
den registrerade för det ändamålet.
e) Behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för registrerade föreningar, 
stiftelser och välgörenhetsorganisationer 
utan vinstsyfte, som agerar i det allmänna 



PE501.927v02-00 74/217 PR\922387SV.doc

SV

intresset enligt unionslagstiftningen eller 
en medlemsstats lagstiftning, och endast 
för att samla in donationer.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för 
uppgiftsbehandling som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Se 
ändringsförslagen till artikel 6.1 f, 6.1a och 6.1c.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Den registrerades intressen eller 
dennes grundläggande fri- och rättigheter 
enligt punkt 1a uppväger den 
registeransvariges berättigade intressen i 
följande fall:
a) Behandling som orsakar en allvarlig 
risk för att den registrerade kan lida 
skada.
b) Behandling av de särskilda 
uppgiftskategorier som avses i artikel 9.1, 
behandling av lokaliseringsuppgifter eller 
biometriska uppgifter.
c) När den registrerade med tanke på 
omständigheterna kring behandlingen 
rimligen kan förvänta sig att hans eller 
hennes personuppgifter endast kommer 
att behandlas för ett särskilt ändamål eller 
behandlas konfidentiellt, om inte den 
berörda registrerade har informerats 
särskilt och separat om att hans eller 
hennes personuppgifter kommer att
användas för andra ändamål än 
tillhandahållandet av tjänsten.
d) När personuppgifter behandlas för 
profilering.
e) När personuppgifter görs tillgängliga 
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för ett stort antal personer eller stora 
mängder personuppgifter om den 
registrerade behandlas eller kombineras 
med andra uppgifter.
f) När den registrerade kan påverkas 
negativt av behandling av 
personuppgifter, särskilt om 
behandlingen kan leda till förtal eller 
diskriminering.
g) När den registrerade är ett barn.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för 
uppgiftsbehandling som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Se 
ändringsförslagen till artikel 6.1 f, 6.1a och 6.1b.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ändamålet med ytterligare 
behandling inte är förenligt med det 
ändamål för vilket personuppgifterna har 
samlats in, måste behandlingen ha en 
rättslig grund i minst en av de grunder 
som anges i punkt 1 a–e. Detta ska 
särskilt gälla eventuella ändringar av 
förutsättningarna och de allmänna 
villkoren för ett avtal.

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 4 bör strykas eftersom en av de rättsliga grunderna i punkt 1 ändå måste vara 
tillämplig om ändamålen med behandlingen ändras. Enligt direktiv 95/46/EG är det inte 
möjligt att ändra ändamål, så skyddsnivån måste upprätthållas i detta sammanhang.
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Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera de villkor som 
avses i punkt 1 f för olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter, bland annat när det 
gäller behandlingen av personuppgifter 
som rör barn.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger tydligare vägledning och skapar rättssäkerhet för 
uppgiftsbehandling som grundas på den registeransvariges berättigade intressen. Punkt 4 bör 
strykas eftersom en av de rättsliga grunderna i punkt 1 ändå måste vara tillämplig om 
ändamålen med behandlingen ändras. Enligt direktiv 95/46/EG är det inte möjligt att ändra 
ändamål, så skyddsnivån måste upprätthållas i detta sammanhang.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den registrerade ger sitt samtycke 
vid användning av 
informationssamhällets tjänster där 
personuppgifter endast behandlas i form 
av pseudonymer, får samtycke ges på 
automatisk väg genom användning av en 
teknisk standard som är allmänt giltig 
inom unionen i enlighet med punkt 4c, 
genom vilken den registrerade tydligt kan 
uttrycka sin vilja utan att 
identifieringsuppgifter samlas in.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör användning av standarder som DNT (Do not track), 
kombinerat med incitament att endast använda pseudonyma uppgifter, t.ex. enligt paragraf 15 
i den tyska telemedielagen. För att säkerställa att en sådan standard är förenlig med 
förordningen måste den godkännas av kommissionen. Se ändringsförslagen till 
artiklarna 4.2a och 7.4c samt skäl 23.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Samtycke blir ogiltigt så snart 
behandling av personuppgifter inte längre 
är nödvändig för det ändamål som de 
samlades in för.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Genomförandet av ett avtal eller 
tillhandahållandet av en tjänst får inte 
förenas med villkor på samtycke till 
behandling eller användning av uppgifter 
som inte är nödvändig för genomförandet 
av avtalet eller tillhandahållandet av 
tjänsten i enlighet med artikel 6.1 b.

Or. en

Motivering

Detta tydliggörande grundas på det så kallade kopplingsförbudet, som används inom 
konsumentskyddslagstiftningen.
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Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Kommissionen ska efter att ha 
inhämtat ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kraven och 
villkoren för de tekniska standarder som 
avses i punkt 2a samt för att förklara att 
en teknisk standard är förenlig med 
denna förordning och att den är allmänt 
giltig inom unionen.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att en teknisk standard för givande av samtycke är förenlig med 
förordningen måste den godkännas av kommissionen. Se ändringsförslagen till 
artiklarna 4.2a och 7.2a samt skäl 23.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till 
ett barn, ska det endast vara tillåtet att 
behandla personuppgifter som rör ett barn 
som är under 13 år om och i den mån som 
samtycket ges eller godkänns av barnets 
förälder eller förmyndare. Den 
registeransvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att erhålla ett 
kontrollerbart samtycke, med hänsyn tagen 
till tillgänglig teknik.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
och när det gäller erbjudande av varor eller
tjänster direkt till ett barn, ska det endast 
vara tillåtet att behandla personuppgifter 
som rör ett barn som är under 13 år om och 
i den mån som samtycket ges eller 
godkänns av barnets förälder eller rättsliga 
företrädare. Den registeransvarige ska 
göra rimliga ansträngningar för att erhålla 
ett kontrollerbart samtycke, med hänsyn 
tagen till tillgänglig teknik. Metoderna för 
att erhålla ett kontrollerbart samtycke får 
inte leda till ytterligare behandling av 
personuppgifter som annars inte skulle 
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vara nödvändig.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för metoderna för att erhålla ett 
sådant kontrollerbart samtycke enligt 
punkt 1. Kommissionen ska därvid 
överväga särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna och kraven för metoderna för att 
erhålla ett sådant kontrollerbart samtycke 
enligt punkt 1, i överensstämmelse med 
artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder för 
att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1.
Genomförandeakterna ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Kommissionen får fastställa 
standardformulär för specifika metoder för 
att erhålla ett sådant kontrollerbart 
samtycke enligt punkt 1.
Genomförandeakterna ska efter 
inhämtande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller övertygelse eller 
medlemskap i fackförening, och 
behandling av genetiska uppgifter eller 
uppgifter om hälsa eller sexualliv eller 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder är 
förbjuden.

1. Behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religion eller filosofisk övertygelse, 
sexuell läggning eller könsidentitet eller 
medlemskap och verksamhet i 
fackförening, och behandling av genetiska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa eller 
sexualliv eller fällande domar i brottmål 
eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder.

b) Behandlingen är nödvändig för att den 
registeransvarige ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda 
rättigheter inom arbetsrätten, i den 
omfattning detta är tillåtet enligt 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades berättigade
intressen.

g) Behandlingen är nödvändig för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs i 
allmänhetens intresse, på grundval av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga åtgärder för att 
säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder. Ett fullständigt register 
över brottmålsdomar ska föras endast 
under kontroll av en myndighet.

j) Behandlingen av uppgifter som rör 
fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder utförs 
antingen under kontroll av en officiell 
myndighet eller behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning 
eller bestämmelser som den 
registeransvarige omfattas av, eller för att 
genomföra en arbetsuppgift som utförs för 
viktiga ändamål av allmänt intresse, i den 
mån som den bemyndigas av 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
lagstiftning som föreskriver lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen.
Ett fullständigt register över 
brottmålsdomar ska föras endast under 
kontroll av en myndighet.

Or. en
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Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna, 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna, villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna för behandlingen av de 
särskilda kategorier av personuppgifter 
som avses i punkt 1 och de undantag som 
fastställs i punkt 2, i överensstämmelse 
med artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera en fysisk 
person, ska den registeransvarige inte vara 
tvungen att erhålla ytterligare information 
för att identifiera den registrerade endast i 
syfte att iaktta någon av bestämmelserna i 
denna förordning.

Om de uppgifter som behandlas av en 
registeransvarig inte gör det möjligt för den 
registeransvarige att identifiera eller 
särskilja en fysisk person, eller endast 
består av uppgifter som avser 
pseudonymer, ska den registeransvarige 
inte vara tvungen att erhålla ytterligare 
information för att identifiera den 
registrerade endast i syfte att iaktta någon 
av bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Motivering

Den registeransvarige får använda en unik identifierare för samma person i samband med 
olika tjänster och sammanhang, utan att kunna identifiera fysiska personer på grundval av 
detta. Enligt definitionen i ändringsförslaget till artikel 4 är pseudonymer begränsade till ett 
specifikt sammanhang. Ändringsförslaget tydliggör att artikeln är tillämplig i båda fallen.
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Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Information ska tillhandahållas 
registrerade personer i ett format som ger 
dem den information de behöver för att 
kunna förstå sin ställning och fatta beslut 
på ett lämpligt sätt. Den registeransvarige 
ska tillhandahålla och informera om sin 
uppgiftsskyddspolicy genom en 
lättbegriplig ikonbaserad beskrivning för 
olika typer av uppgiftsbehandling samt 
villkor och konsekvenser av 
behandlingen. Fullständig information 
ska finnas tillgänglig på begäran i 
enlighet med artikel 14.

Or. en

Motivering

Uppgiftsskyddspolicyer är komplexa dokument som innehåller en stor mängd 
situationsspecifika detaljer. Syftet med flernivåmeddelanden är att bidra till att förbättra 
kvaliteten på uppgiftsskyddsinformationen genom att inrikta varje nivå på den information 
som den registrerade behöver för att förstå sin ställning och fatta beslut. Flernivåformat kan 
därför göra meddelandena lättare att förstå. De registrerade behöver inte gå igenom alla 
detaljer om uppgiftsskyddspolicyn och kan genom en snabb blick på de enkelt utformade 
ikonerna skaffa sig en uppfattning om hur deras personuppgifter används. Se 
ändringsförslagen till artiklarna 4.2a och 7.2a samt skäl 23.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 



PE501.927v02-00 84/217 PR\922387SV.doc

SV

syfte att närmare precisera de 
ikonbaserade beskrivningar som avses i 
punkt 3 om behandlingens art, 
lagringstider samt överföring eller 
radering av uppgifter genom användning 
av ikoner eller andra instrument för att 
tillhandahålla standardiserad 
information.

Or. en

Motivering

Denna nya delegerade akt är nödvändig för att precisera enkel ikonbaserad information om 
uppgiftsskyddspolicyer.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i 
punkt 1 ska vara gratis. Om begäran är 
uppenbart orimlig, särskilt på grund av 
dess repetitiva karaktär, får den 
registeransvarige ta ut en avgift för att 
tillhandahålla den information eller vidta 
den åtgärd som begärts, och får om denna 
avgift inte betalas avstå från att vidta 
åtgärden. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

4. Den information och de åtgärder som 
vidtas på sådan begäran som avses i punkt 
1 ska vara gratis. Om begäran är uppenbart 
orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva 
karaktär, får den registeransvarige ta ut en 
rimlig avgift för att tillhandahålla den 
information eller vidta den åtgärd som 
begärts. I så fall ska det åligga den 
registeransvarige att visa att begäran är 
uppenbart orimlig.

Or. en
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Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för en sådan uppenbart orimlig 
begäran och sådana avgifter som avses i 
punkt 4.

5. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 86 i syfte att närmare precisera 
kriterierna och villkoren för sådana avgifter 
som avses i punkt 4.

Or. en

Motivering

Vägledning om vilka typer av begäran som anses vara uppenbart orimliga flyttas till den nya 
artikel 12.6a, och ansvaret flyttas över från kommissionen till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, eftersom dataskyddsmyndigheterna är bättre insatta i dessa frågor till 
följd av sin praktiska erfarenhet. Se ändringsförslaget till artikel 12.6a.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och precisera 
standardförfaranden för den 
kommunikation som avses i punkt 2, 
inbegripet det elektroniska formatet.
Kommissionen ska därvid vidta lämpliga 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den kommunikation 
som avses i punkt 2, inbegripet det 
elektroniska formatet.
Genomförandeakterna ska antas efter 
inhämtande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en
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Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna och kraven för en sådan 
uppenbart orimlig begäran som avses i 
punkt 4, i överensstämmelse med 
artikel 66.

Or. en

Motivering

Vägledning om vilka typer av begäranden som anses vara uppenbart orimliga flyttas från 
artikel 12.5, och ansvaret flyttas över från kommissionen till Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
eftersom dataskyddsmyndigheterna är bättre insatta i dessa frågor till följd av sin praktiska 
erfarenhet. Se det härmed sammanhängande ändringsförslaget till artikel 12.5.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättigheter i fråga om mottagare Rättigheter i fråga om mottagare

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken uppgifterna har 
lämnats ut om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17, om inte detta visar sig 
vara omöjligt eller inbegripa en 
oproportionell ansträngning.

Den registeransvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken uppgifterna har 
överförts om eventuella rättelser eller 
raderingar som utförts i enlighet med 
artiklarna 16 och 17, om inte detta visar sig 
vara omöjligt eller inbegripa en 
oproportionell ansträngning. Den 
registeransvarige ska underrätta den 
registrerade om dessa tredje parter.

Or. en

Motivering

Det finns ingen definition av ”utlämnande”, men föredraganden föreslår däremot en 
definition av ”överföring”. Se artikel 4.3a. Den registeransvarige ska informera den 
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registrerade om vilka tredje parter som har underrättats om en begäran om rättelse eller 
radering, så att den registrerade kan utöva sina rättigheter direkt i förhållande till dessa 
tredje parter.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet.

a) Identitet och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige och, i förekommande fall, 
för dennes företrädare samt för 
uppgiftsskyddsombudet och gemensamma 
registeransvariga. När det gäller 
gemensamma registeransvariga: en 
angivelse om deras respektive funktioner 
och ansvarsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Kategori av insamlade och 
behandlade personuppgifter.

Or. en

Motivering

Innehållet i artikel 28 om krav på dokumentation flyttas till artikel 14 om 
informationsrättigheter. Förslaget till förordning kan förenklas genom att informations- och 
dokumentationskraven slås samman, eftersom de är två sidor av samma mynt. Detta kommer 
att minska de administrativa bördorna för registeransvariga och göra det enklare för enskilda 
att förstå och utöva sina rättigheter. Se ändringsförslaget till artikel 28.
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Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1 f.

b) Ändamålen med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda, 
inbegripet förutsättningarna och de 
allmänna villkoren för avtalet när 
behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b 
och den registeransvariges berättigade 
intressen när behandlingen grundar sig på 
artikel 6.1a och 6.1b.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på den nya strukturen hos artikel 6. Se ändringsförslagen 
till artikel 6.1 f, 6.1a, 6.1b och 6.1c.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Den registeransvariges skäl till att 
anse att hans eller hennes berättigade 
intressen uppväger den registrerades 
intressen eller dennes grundläggande 
fri- och rättigheter i enlighet med 
artikel 6.1a.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på den nya strukturen hos artikel 6. Se ändringsförslagen 
till artikel 6.1 f, 6.1a, 6.1b och 6.1c.



PR\922387SV.doc 89/217 PE501.927v02-00

SV

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna.

f) Mottagarna av personuppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller en 
internationell organisation och nivån på det 
skydd som detta tredjeland eller denna 
internationella organisation kan erbjuda 
med hänvisning till ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå.

g) I tillämpliga fall, att den 
registeransvarige avser att överföra 
personuppgifterna till ett tredjeland eller en 
internationell organisation och nivån på det 
skydd som detta tredjeland eller denna 
internationella organisation kan erbjuda 
med hänvisning till ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå, 
eller när det gäller de överföringar som 
avses i artiklarna 42, 43, eller 44.1 h, 
genom en hänvisning till tillämpliga 
skyddsåtgärder och medlen för att erhålla 
en kopia av dem.

Or. en

Motivering

Innehållet i artikel 28 om krav på dokumentation flyttas till artikel 14 om 
informationsrättigheter. Förslaget till förordning kan förenklas genom att informations- och 
dokumentationskraven slås samman, eftersom de är två sidor av samma mynt. Detta kommer 
att minska de administrativa bördorna för registeransvariga och göra det enklare för enskilda 
att förstå och utöva sina rättigheter. Se ändringsförslaget till artikel 28.
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Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) I tillämpliga fall, information om 
profilering, profileringsbaserade åtgärder 
samt mekanismer för att motsätta sig 
profilering.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse flyttas från artikel 20.4 om profilering till artikel 14 om 
informationskrav, så att alla informationskrav anges i en enda artikel. Tillägget ”mekanismer 
för att motsätta sig …” är relevant för att garantera information om standarder, t.ex. 
DNT-standarder. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3b, 14.1 g och gb, 15.1 och 20.4.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Begriplig information om logiken i 
automatisk behandling.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse finns redan i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Den bör även finnas med i 
den nya förordningen enligt parlamentets fasta ståndpunkt om att den befintliga skyddsnivån 
inte bör sänkas.
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Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Rättigheter och mekanismer för att 
motsätta sig eller undvika behandling av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
närmare precisera kriterierna för de 
kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och små 
och medelstora företag.

7. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
närmare precisera kriterierna för de 
kategorier av mottagare som anges i 
punkt 1 f, de krav på meddelandet om 
möjlig tillgång som anges i punkt 1 g, 
kriterierna för den ytterligare nödvändiga 
information som anges i punkt 1 h för 
särskilda sektorer och situationer samt 
villkoren och de lämpliga 
skyddsåtgärderna vid undantag enligt 
punkt 5 b. Kommissionen ska därvid vidta 
lämpliga åtgärder för mikroföretag och små 
och medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs.
Genomförandeakterna ska antas enligt det
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

8. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för tillhandahållandet av 
den information som anges i punkterna 1-3, 
med hänsyn till de särskilda kännetecknen 
för och behoven inom särskilda sektorer 
och situationer vid behandlingen av 
personuppgifter när så krävs samt med 
avseende på de relevanta intressenternas 
behov. Genomförandeakterna ska efter 
inhämtande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om sådana personuppgifter 
håller på att behandlas ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige när som helst på begäran 
med användning av klart och tydligt språk
få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör den registrerade håller på att 
behandlas. Om profilering och 
profileringsbaserade åtgärder utförs med 
avseende på den registrerade ska den 
registeransvarige tillhandahålla följande 
information:

Or. en
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Motivering

För att se till att profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa 
aktiviteter definieras och regleras. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3b, 14.1 g, ga och gb 
och 20.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De mottagare eller kategorier av 
mottagare till vilka personuppgifterna ska 
lämnas ut eller har lämnats ut, särskilt
mottagare i tredjeländer.

c) De mottagare till vilka 
personuppgifterna ska lämnas ut eller har 
lämnats ut, inklusive mottagare i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Betydelsen och de förutsedda följderna 
av sådan behandling, åtminstone när det 
rör sig om de åtgärder som anges i 
artikel 20.

h) De förutsedda följderna av profilering 
och profileringsbaserade åtgärder.

Or. en

Motivering

För att se till att profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa 
aktiviteter definieras och regleras. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3b, 14.1 g, ga, gb 
och 20.
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Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Begriplig information om logiken i 
automatisk behandling.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse finns redan i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Den bör även finnas med i 
den nya förordningen enligt parlamentets fasta ståndpunkt om att den befintliga skyddsnivån 
inte bör sänkas.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Om personuppgifter på begäran från 
en offentlig myndighet lämnas ut till en 
sådan myndighet, en bekräftelse av 
begäran, information om huruvida 
begäran har tillgodosetts fullständigt eller 
delvis samt en översikt av de uppgifter 
som begärdes eller lämnades ut.

Or. en

Motivering

Individerna har rätt att bli informerade om all behandling av deras personuppgifter, även när 
sådana uppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter. Ändringsförslaget påverkar inte 
tillämpningen av de begränsningar som anges i artikel 21, t.ex. vid pågående 
brottsutredningar.
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Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i elektronisk 
form, om den registrerade inte begär något 
annat.

2. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla information om 
de personuppgifter som håller på att 
behandlas. Om den registrerade gör 
begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda, om 
den registrerade inte begär något annat.

Or. en

Motivering

Artikel 18 slås samman med artikel 15. Om de registrerade vill utöva rätten till sina 
personuppgifter bör uppgifterna lämnas till dem i ett elektroniskt format som de kan använda.
Vidare användning omfattar rätten att flytta det till andra plattformar och tjänster om den 
registrerade så önskar. Rätten till uppgiftsportabilitet är således bara en precisering av 
rätten till tillgång till uppgifter.

Ändringsförslag 142

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den registrerade har 
tillhandahållit personuppgifterna och 
behandlingen grundar sig på samtycke 
eller ett avtal, ska den registrerade ha rätt 
att överföra dessa personuppgifter som 
bevarats i ett system för automatisk 
behandling om så är tekniskt möjligt och 
lämpligt, till ett annat system, i ett 
elektroniskt format som är allmänt 
använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
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Or. en

Motivering

Artikel 18 slås samman med artikel 15. Om de registrerade vill utöva rätten till sina 
personuppgifter bör uppgifterna lämnas till dem i ett elektroniskt format som de kan använda.
Vidare användning omfattar rätten att flytta det till andra plattformar och tjänster om den 
registrerade så önskar. Rätten till uppgiftsportabilitet är således bara en precisering av 
rätten till tillgång till uppgifter.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna artikel ska inte påverka 
skyldigheten att radera uppgifter när de 
inte längre är nödvändiga enligt 
artikel 5. e.

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den information till den 
registrerade om innehållet i 
personuppgifter som avses i punkt 1 g.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att precisera vad som utgör ett vanligt använt 
elektroniskt format, eftersom sådana format kan ändras snabbare än den tid det tar att anta 
de delegerade akterna. Detta kan vid behov lämnas till tillsynsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär och förfaranden för att 
begära och bevilja tillgång till den 
information som avses i punkt 1, inbegripet 
för kontroll av den registrerades identitet 
och kommunikation av personuppgifterna 
till den registrerade, med hänsyn till de 
särskilda egenskaperna och behoven inom 
olika sektorer och situationer vid 
behandlingen av personuppgifter.
Genomförandeakterna ska antas enligt det
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

4. Kommissionen får specificera 
standardformulär för att begära och bevilja 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1, inbegripet för kontroll av den 
registrerades identitet och kommunikation 
av personuppgifterna till den registrerade, 
med hänsyn till de särskilda egenskaperna 
och behoven inom olika sektorer och 
situationer vid behandlingen av 
personuppgifter. Genomförandeakterna ska 
efter inhämtande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Motivering

Vägledning om standardförfarandena för de registrerades utövande av rätten till tillgång till 
uppgifter och uppgiftsportabilitet bör utfärdas av tillsynsmyndigheterna, inte av 
kommissionen, och efter inhämtande av ett yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, särskilt när 
det gäller personuppgifter som gjordes 
tillgängliga av den registrerade när 
vederbörande var barn, och där en av 
följande grunder är tillämpliga:

1. Den registrerade ska ha rätt att av den 
registeransvarige utverka att 
personuppgifter som rör vederbörande 
raderas och att man avstår från ytterligare 
spridning av sådana uppgifter, där en av 
följande grunder är tillämpliga:
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Or. en

Motivering

Rätten till radering gäller för alla registrerade, utan undantag. Den raderade texten skulle 
kunna tolkas som att det finns en begränsning av denna rätt för vuxna.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna ska vederbörande vidta 
alla rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, avseende uppgifter för vars 
offentliggörande den registeransvarige är 
ansvarig, för att underrätta tredje parter 
som håller på att behandla sådana 
uppgifter om att en registrerad begär att 
de ska radera eventuella länkar till, eller 
kopior eller reproduktioner av dessa 
personuppgifter. Om den 
registeransvarige har gett en tredje part 
befogenhet att offentliggöra 
personuppgifter ska den registeransvarige 
anses vara ansvarig för detta 
offentliggörande.

2. Om den registeransvarige som avses i 
punkt 1 har offentliggjort 
personuppgifterna utan en motivering 
enligt artikel 6.1, ska vederbörande vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att få 
uppgifterna raderade, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 77.

Or. en

Motivering

I takt med att mer och mer information som kan få betydande konsekvenser lämnas ut är 
rätten att radera uppgifter och rätten att rätta uppgifter fortsatt viktiga för de registrerade.
Om personuppgifter offentliggörs på de rättsliga grunder som avses i artikel 6.1 är ”rätten 
att bli bortglömd” emellertid varken realistisk eller berättigad. Se ändringsförslaget till 
artikel 17.2a och skäl 54. Detta innebär emellertid inte att tredje parter får utföra ytterligare 
behandling av offentliggjorda personuppgifter om de inte har en rättslig grund för att utföra 
sådan behandling.
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Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje åtgärd för att radera 
offentliggjorda personuppgifter ska vara 
förenlig med rätten till uttrycksfrihet 
enligt artikel 80.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att rätten att bli bortglömd måste vägas mot rätten till uttrycksfrihet. Se 
ändringsförslaget till artikel 17.2a och skäl 54.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Istället för radering ska den 
registeransvarige begränsa behandlingen av 
personuppgifter om

4. Istället 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

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) den registrerade begär att 
personuppgifterna ska överföras till ett 
annat system för automatisk behandling 

d) den registrerade begär att 
personuppgifterna ska överföras till ett 
annat system för automatisk behandling 
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enligt artikel 18.2. enligt artikel 15.2 och 15.2a.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på sammanslagningen av artiklarna 15 och 18.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Sådana personuppgifter som avses i 
punkt 4 får, med undantag för lagring, 
endast behandlas för bevisändamål, eller 
med den registrerades samtycke, eller för 
att skydda en annan fysisk eller juridisk 
persons rättigheter, eller för ett mål av 
allmänt intresse.

5. Sådana personuppgifter som avses i 
punkt 4 får, med undantag för lagring, 
endast behandlas för bevisändamål, eller 
med den registrerades samtycke, eller för 
att skydda en annan fysisk eller juridisk 
persons rättigheter, eller för en rättslig 
skyldighet för unionen att behandla 
personuppgifter som den 
registeransvarige är skyldig att följa.

Or. en

Motivering

Allmänna intressen måste vara fastställda i lag för att kunna uppväga den registrerades rätt 
till radering.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 86 i syfte att närmare precisera

9. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 i 
syfte att närmare precisera

Or. en
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Motivering

Följdändringsförslag som grundas på den nya och strängare ”rätten att bli bortglömd” i 
artikel 17.2.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de villkor för att stryka länkar, kopior 
eller reproduktioner av personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,

b) de villkor för att stryka personuppgifter 
från allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster enligt punkt 2,

Or. en

Motivering

När det gäller offentliggjorda uppgifter ska den registeransvarige som först behandlade 
uppgifterna endast vara skyldig att informera om sådana tredje parter som rimligen kan 
förväntas behandla uppgifterna ytterligare och ska även underrätta den registrerade om 
sådana tredje parter. På så sätt kan den registrerade direkt kontakta de berörda tredje 
parterna och begära att de underrättar ytterligare tredje parter. Den registrerade får även 
mer fullständig förståelse för hur hans/hennes personuppgifter sprids. Det är viktigt att tredje 
parter som endast behandlar uppgifter utan att offentliggöra dem även fortsättningsvis 
omfattas av förordningen, eftersom detta också täcker företag som samlar ihop 
personuppgifter från offentliga källor för vidare intern behandling, t.ex. kreditvärdering, 
direktmarknadsföring etc. Det bör dessutom klargöras att rätten att bli bortglömd måste 
vägas mot rätten till uttrycksfrihet. Undantagen i punkt 3 är endast en upprepning av de 
allmänna begränsningarna i artikel 21 och tillför inget värde i detta sammanhang.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Rätt till uppgiftsportabilitet
1. Om personuppgifter behandlas på 
elektronisk väg och i ett strukturerat och 
allmänt använt format, ska den 
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registrerade ha rätt att av den 
registeransvarige erhålla en kopia av de 
uppgifter som håller på att behandlas i ett 
elektroniskt och strukturerat format som 
är allmänt använt och som den 
registrerade kan fortsätta att använda.
2. Om den registrerade har tillhandahållit 
personuppgifterna och behandlingen 
grundar sig på samtycke eller ett avtal, 
ska den registrerade ha rätt att överföra 
dessa personuppgifter och eventuell övrig 
information som tillhandahållits av den 
registrerade och bevarats i ett system för 
automatisk behandling, till ett annat 
system, i ett elektroniskt format som är 
allmänt använt, utan att hindras av den 
registeransvarige från vilken 
personuppgifterna återkallas.
3. Kommissionen får specificera det 
elektroniska format som avses i punkt 1 
samt de tekniska standarderna, villkoren 
och förfarandena för överföringen av 
personuppgifter enligt punkt 2.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Or. en

Motivering

Artikel 18 slås samman med artikel 15 om den registrerades rätt till tillgång till uppgifter. Om 
de registrerade vill utöva rätten till sina personuppgifter bör uppgifterna lämnas till dem i ett 
elektroniskt format som de kan använda. Vidare användning omfattar rätten att flytta 
uppgifterna till andra plattformar och tjänster om den registrerade så önskar. Rätten till 
uppgiftsportabilitet är således bara en precisering av rätten till tillgång till uppgifter. Se 
ändringsförslagen till artikel 15.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registrerade ska, av skäl som 1. Den registrerade ska ha rätt att när som 
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hänför sig till vederbörandes specifika 
situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d, e och f, om inte den 
registeransvarige visar på avgörande och 
berättigade skäl för behandlingen som 
väger tyngre än den registrerades 
intressen eller grundläggande 
fri- och rättigheter.

helst göra invändningar mot behandling av 
personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 d och e.

Or. en

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om personuppgifterna behandlas för 
direkt marknadsföring, ska den 
registrerade ha rätt att kostnadsfritt invända 
mot behandlingen av sina personuppgifter 
för sådan marknadsföring. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt och ska vara tydligt 
åtskiljbar från övrig information.

2. Om personuppgifterna behandlas på 
grundval av artikel 6.1a, ska den 
registrerade alltid ha rätt att kostnadsfritt 
invända mot behandlingen av sina 
personuppgifter. Denna rätt ska 
uttryckligen erbjudas den registrerade på 
ett begripligt sätt med användning av klart 
och tydligt språk, anpassat till den 
registrerade, i synnerhet för eventuell 
information särskilt riktad till barn, och 
ska vara tydligt åtskiljbar från övrig 
information.

Or. en

Motivering

Det bör alltid vara kostnadsfritt att göra invändningar mot ytterligare behandling av 
uppgifter och de registrerade bör uttryckligen informeras om denna rätt på ett tydligt, enkelt 
och anpassat språk. Se ändringsförslagen till artikel 6.1 f, 6.1a, 6.1b och 6.1c.
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Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en invändning godtas enligt punkt 1 
och 2, ska den registeransvarige inte 
längre använda eller på annat sätt 
behandla de berörda personuppgifterna.

3. Om en invändning godtas enligt 
punkterna 1 och 2, ska den 
registeransvarige radera de berörda 
personuppgifterna.

Or. en

Motivering

Det bör tydliggöras att den registeransvarige, i de fall den registrerade utövar rätten att göra 
invändningar, bör radera uppgifterna.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder på grundval av profilering Profilering

1. Varje fysisk person ska ha rätt att inte 
omfattas av en åtgärd som har rättsliga
följder för vederbörande eller märkbart 
påverkar vederbörande, och som enbart 
grundas på automatisk behandling som är 
avsedd att bedöma vissa personliga 
egenskaper hos vederbörande eller att 
analysera eller förutsäga i synnerhet 
vederbörandes arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, 
personliga preferenser, pålitlighet eller 
beteende.

1. Behandling av personuppgifter för 
profilering, även i samband med 
erbjudande av elektroniska informations-
och kommunikationstjänster, ska vara 
laglig endast om behandlingen

Or. en

Motivering

Såsom är fallet med all insamling, behandling och användning av uppgifter införs ett allmänt 
förbud mot profilering genom artikel 4, och profilering är endast möjlig när detta är tillåtet 
enligt lag, dvs. antingen genom den registrerades samtycke eller en obligatorisk bestämmelse.
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Samtycke är främst ett alternativ inom den privata sektorn (inklusive genom avtal), medan 
obligatoriskt tillstånd är särskilt, men inte endast, relevant inom den offentliga sektorn.
Genom att införa ett krav på att den registrerade måste lämna sitt samtycke till profilering 
blir det möjligt att förebygga det som ofta inträffar i praktiken, dvs. att profiler skapas utan 
den registrerades vetskap. Se ändringsförslagen till artiklarna 4.3 b, 14.1 g, ga och gb och 
15.1.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av övriga 
bestämmelser i denna förordning får en 
person omfattas av en åtgärd av den typ 
som avses i punkt 1 endast om 
behandlingen

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 2 täcks av den nya punkt 3a till följd av omstruktureringen av artikel 20.

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utförs som ett led i ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits eller om 
lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen, 
exempelvis rätten att få till stånd mänsklig 
medverkan, har vidtagits, eller

a) är nödvändig för ingåendet eller 
fullgörandet av ett avtal, om den 
registrerades begäran om ingående eller 
fullgörande av avtalet har bifallits, eller

Or. en
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Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillåts enligt unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning där det också 
fastställs lämpliga åtgärder till skydd för 
den registrerades berättigade intressen, 
eller

b) tillåts enligt unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats lagstiftning i enlighet med 
denna artikel, eller

Or. en

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Automatisk behandling av 
personuppgifter i syfte att bedöma vissa 
personliga aspekter hos en fysisk person 
får inte enbart grunda sig på de särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.

2. Profilering av en fysisk person får inte
omfatta eller ge upphov till uppgifter som 
faller under de särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i artikel 9, 
förutom i fall där de omfattas av de 
undantag som anges i artikel 9.2.

Or. en

Motivering

Förtydligande för att täcka omständigheter där profilering inte grundas på känsliga 
uppgifter, men används för att dra slutsatser som inbegriper känsliga uppgifter.
Adressuppgifter är till exempel inte känsliga i sig, men information om att en person 
regelbundet besöker en viss adress, kombinerat med ytterligare information om att det finns 
en boxningsklubb på den adressen, kan exempelvis användas för att dra slutsatser om 
personens hälsotillstånd, vilket måste anses utgöra känsliga uppgifter.



PR\922387SV.doc 107/217 PE501.927v02-00

SV

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Profilering som innebär 
diskriminering mot enskilda personer på 
grund av ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religion eller 
trosuppfattningar, medlemskap i 
fackföreningar eller sexuell läggning, 
eller som leder till åtgärder med denna 
verkan, ska förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Profilering får inte användas för att 
identifiera eller särskilja barn.

Or. en

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Profileringsbaserade åtgärder som har 
rättsliga följder för den registrerade eller 
som märkbart påverkar honom eller 
henne ska inte grundas enbart på 
automatisk behandling.

Or. en
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Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall som anges i punkt 2 ska den 
information som ska lämnas av den 
registeransvarige enligt artikel 14 
inbegripa information om förekomsten av 
behandling för en åtgärd av den typ som 
anges i punkt 1 och de förutsedda 
effekterna av sådan behandling på den 
registrerade.

utgår

Or. en

Motivering

Informationskravet har flyttats till artikel 14 om information till den registrerade. Se 
ändringsförslaget till artikel 14.1 ga.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för sådana lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades berättigade 
intressen som avses i punkt 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor och 
skydd av marknadens stabilitet och 
integritet,

c) andra av unionens eller en medlemsstats 
allmänna intressen, särskilt ett av unionens 
eller en medlemsstats viktiga ekonomiska 
eller finansiella intressen, däribland 
penning-, budget- eller skattefrågor,

Or. en

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) en tillsyns-, inspektions- eller 
regleringsfunktion som, även om den är 
av övergående karaktär, är förbunden 
med myndighetsutövning i de i led a, b, c 
och d nämnda fallen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 innehålla särskilda 
bestämmelser åtminstone avseende målen 
för behandlingen och fastställandet av den 
registeransvarige.

2. I synnerhet ska alla lagstiftningsåtgärder 
som avses i punkt 1 vara nödvändiga och 
proportionella i ett demokratiskt samhälle, 
och ska innehålla särskilda bestämmelser 
åtminstone avseende



PE501.927v02-00 110/217 PR\922387SV.doc

SV

a) målen för behandlingen,
b) fastställandet av den registeransvarige,

c) de specifika ändamålen med 
behandlingen samt 
behandlingsmetoderna,
d) de kategorier av personer som har 
tillstånd att behandla uppgifterna,
e) de förfaranden som ska följas för 
behandlingen,
f) garantier för att förhindra missbruk,
g) de registrerades rätt att informeras om 
begränsningen.

Or. en

Motivering

Alla begränsningar av den registrerades rättigheter ska vara fastställda i lag. Den tillämpliga 
lagstiftningen bör innehålla lämpliga garantier på grundval av principerna om nödvändighet 
och proportionalitet. Se ändringsförslaget till artikel 2.2 e.

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten enligt artikel 34.1 och 
34.2,

d) uppfylla kraven på förhandstillstånd 
eller förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten och 
uppgiftsskyddsombudet enligt artikel 34.1 
och 34.2,

Or. en
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Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) etablera klar och tydlig information 
och kommunikation gentemot den 
registrerade enligt artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att säkerställa kontrollen av att de 
åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 är 
verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska denna kontroll utföras av oberoende 
interna eller externa granskare.

3. Den registeransvarige ska kunna visa att 
de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 
är verkningsfulla. Om det är proportionellt, 
ska detta kontrolleras av oberoende interna 
eller externa granskare.

Or. en

Motivering

Enligt principen om ansvarsskyldighet ska rutiner för att kontrollera att förordningen 
efterlevs endast användas om det är proportionellt.

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den registeransvarige ska 
offentliggöra en sammanfattning av de 
åtgärder som vidtas enligt punkterna 1 
och 2.
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Or. en

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att precisera eventuella ytterligare 
kriterier och krav för de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 1 utöver dem 
som redan angetts i punkt 2, villkoren för 
de kontroll- och granskningsrutiner som 
avses i punkt 3 och när det gäller 
kriterierna för proportionalitet enligt 
punkt 3, samt med hänsyn till särskilda 
åtgärder för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

4. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
precisera villkoren för de kontroll- och 
granskningsrutiner som avses i punkt 3 och 
när det gäller kriterierna för 
proportionalitet enligt punkt 3, samt med 
hänsyn till särskilda åtgärder för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag.

Or. en

Motivering

Kommissionens roll bör begränsas till att ytterligare precisera villkoren för 
granskningsrutinerna.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av behandlingsmetoden 
och vid tidpunkten för själva behandlingen, 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden på 
ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och säkerställa 

1. Med beaktande av dagens tillgängliga 
teknik och genomförandekostnaden ska 
den registeransvarige, både vid tidpunkten 
för fastställandet av ändamålen och
behandlingsmetoden och vid tidpunkten för 
själva behandlingen, genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder och 
förfaranden på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställa skyddet av den 
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skyddet av den registrerades rättigheter. registrerades rättigheter, särskilt de 
principer som anges i artikel 5. Om den 
registeransvarige har utfört en 
konsekvensbedömning avseende 
uppgiftsskydd enligt artikel 33 ska 
resultaten av bedömningen beaktas i 
utarbetandet av dessa åtgärder och 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Inbyggt uppgiftsskydd välkomnas som en central innovation i reformen. Detta säkerställer att 
endast uppgifter som är nödvändiga för ett särskilt ändamål faktiskt kommer att behandlas.
Genom detta ändringsförslag tydliggörs genomförandet av denna princip.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige ska införa rutiner 
för att se till att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda.

2. När den registrerade får välja om hans 
eller hennes personuppgifter ska 
behandlas ska den registeransvarige se till 
att, i standardfallet, endast de 
personuppgifter behandlas som är 
nödvändiga för varje specifikt ändamål 
med behandlingen, och särskilt att de inte 
samlas in eller bevaras utöver vad som är 
strikt nödvändigt för dessa ändamål, både i 
fråga om antalet uppgifter och tidpunkten 
för deras lagring. Dessa rutiner ska i 
synnerhet säkerställa att personuppgifter i 
standardfallet inte görs tillgängliga till ett 
obegränsat antal enskilda och att de 
registrerade kan kontrollera spridningen 
av sina personuppgifter.

Or. en

Motivering

Ytterligare förtydligande av principen om uppgiftsskydd som standard.
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Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Registerförare och tillverkare ska 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder och förfaranden 
för att se till att deras tjänster och 
produkter gör det möjligt för 
registerförare att som standard uppfylla 
kraven i denna förordning, särskilt de 
krav som avses i punkterna 1 och 2.

Or. en

Motivering

Registerförare och tillverkare av uppgiftsbehandlingssystem bör genomföra lämpliga 
åtgärder för att säkerställa tillämpningen av principerna om inbyggt uppgiftsskydd och 
uppgiftsskydd som standard, i syfte att göra det lättare för de registeransvariga att följa 
förordningen.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 för 
att precisera eventuella ytterligare kriterier 
och krav för sådana lämpliga åtgärder och 
rutiner som avses i punkt 1 och 2, särskilt 
när det gäller krav på inbyggt 
uppgiftsskydd som är tillämpliga över 
sektorer, produkter och tjänster.

3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att anta delegerade 
akter enligt artikel 86 för att precisera 
eventuella ytterligare kriterier och krav för 
sådana lämpliga åtgärder och rutiner som 
avses i punkterna 1, 2 och 2a, särskilt när 
det gäller krav på inbyggt uppgiftsskydd 
som är tillämpliga över sektorer, produkter 
och tjänster, i överensstämmelse med 
artikel 66.

Or. en
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Motivering

Registerförare och tillverkare av uppgiftsbehandlingssystem bör vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa tillämpningen av principerna om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard, i syfte att göra det lättare för de registeransvariga att följa förordningen.

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska antas enligt det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

4. Kommissionen får fastställa tekniska 
standarder för de krav som fastställs i 
punkterna 1 och 2. Genomförandeakterna 
ska efter inhämtande av ett yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en registeransvarig fastställer 
ändamålen, villkoren och medlen för 
behandlingen av personuppgifter 
tillsammans med andra ska de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
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 de 
gemensamma registeransvariga fastställa 
sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, 
särskilt avseende förfarandena och 
rutinerna för den registrerades utövande av 
sina rättigheter, genom ett skriftligt
arrangemang som de enas om sinsemellan.
Om ett sådant fastställande saknas eller 
inte är tillräckligt tydligt får den 
registrerade utöva sina rättigheter i 
förhållande till samtliga 
registeransvariga, och dessa ska vara 
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solidariskt ansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett företag med färre än 250 anställda, 
eller

b) ett företag som behandlar 
personuppgifter som omfattar färre än 
500 registrerade per år, eller

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på den nya gränsen för uppgiftsskyddsombud. Se 
ändringsförslaget till artikel 35.1 b.

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas i samband med 
att de erbjuds varor eller tjänster, eller 
vars beteende övervakas, är bosatta.

3. Företrädaren ska vara etablerad i en av 
de medlemsstater där de registrerade vars 
personuppgifter behandlas enligt 
artikel 3.2, är bosatta.

Or. en
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Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige, särskilt om 
överföringen av de personuppgifter som 
används är förbjuden,

a) endast får handla på instruktioner från 
den registeransvarige,

Or. en

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) beakta principen om inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard,

Or. en

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 86 
i syfte att närmare precisera kriterierna 
och kraven för registerförarens 
ansvarsområden, uppdrag och 
arbetsuppgifter med avseende på en 
registerförare enligt punkt 1, och de 
omständigheter som gör det möjligt att 
underlätta behandlingen av 
personuppgifter inom en företagsgrupp, 
särskilt för kontroll- och 

utgår
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rapporteringsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om registerföraren är eller blir den 
bestämmande parten med avseende på 
ändamålen med, medlen för eller 
metoderna för uppgiftsbehandlingen eller 
inte enbart handlar på instruktioner från 
den registeransvarige, ska registerföraren 
anses vara en gemensam registeransvarig 
enligt artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dokumentationen ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter:

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

a) Namn och kontaktuppgifter för den 
registeransvarige, eller eventuella 
gemensamma registeransvariga eller 
registerförare, samt för den eventuella 
företrädaren.
b) Namn och kontaktuppgifter för det 
eventuella uppgiftsskyddsombudet.
c) Ändamålen med behandlingen, 
inbegripet den registeransvariges 
berättigade intressen när behandlingen 
grundar sig på artikel 6.1 f.
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d) En beskrivning av de kategorier av 
registrerade som berörs och av de 
kategorier av personuppgifter som hänför 
sig till dem.
e) Mottagarna eller de kategorier av 
mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, inbegripet de 
registeransvariga till vilka 
personuppgifter lämnas ut för deras 
berättigade intressen.
f) I tillämpliga fall, överföringar av 
uppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, inbegripet 
identifiering av tredjelandet eller den 
internationella organisationen och, vid 
sådana överföringar som avses i 
artikel 44.1 h, dokumentationen om 
lämpliga skyddsåtgärder.
g) En allmän anvisning om tidsfristerna 
för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter.
h) Beskrivning av de rutiner som avses i 
artikel 22.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den dokumentation som avses i 
punkt 1, för att ta hänsyn särskilt till de 
områden som den registeransvarige och 
registerföraren samt den 
registeransvariges eventuella företrädare 
ansvarar för.

utgår

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag är enligt den gällande dataskyddslagstiftningen redan skyldiga 
att lämna information till de registrerade, vilket anges i artikel 14. Eftersom informations-
och dokumentationskraven slås samman i artikel 14 har dessa företag informationen till 
hands i alla fall. Det finns därför inte längre något behov av att undanta dem från 
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dokumentationskraven. Med andra ord  förenklas bestämmelserna, men de gäller samtliga 
registeransvariga.

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för den dokumentation 
som anges i punkt 1.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) förhindra obehörig åtkomst till 
personuppgifter,

Or. en
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Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förhindra obehörigt röjande, obehörig 
läsning, kopiering, ändring eller radering 
eller obehörigt avlägsnande av 
personuppgifter,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) se till att det kontrolleras att 
behandlingen är laglig.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 198

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

I linje med det nya direktivet om angrepp mot informationssystem bör en samlad översikt av 
de brottstyper som förekommer tas fram i syfte att informera allmänheten om typer av och 
antalet uppgiftsbrott.

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 86 i syfte att 
närmare precisera 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 200

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om personuppgiftsbrottet sannolikt har 
en negativ inverkan på skyddet av den 
registrerades personuppgifter eller 
integritet, genom exempelvis 
identitetsstöld eller bedrägeri, fysisk 
skada, betydande förödmjukelse eller 
skadat anseende, ska den 
registeransvarige, efter den anmälan som 
avses i artikel 31, utan onödigt dröjsmål 
informera den registrerade om 
personuppgiftsbrottet.

Or. en

Motivering

För att förhindra informationströtthet bör den registrerade endast meddelas om 
uppgiftsbrottet kan ha negativa effekter på skyddet av den registrerades personuppgifter eller 
integritet, exempelvis vid identitetsstöld eller bedrägeri, finansiell förlust, fysisk skada, 
betydande förödmjukelse eller skadat anseende.

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 32 – 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 31.3 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 31.3 samt information om den 
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registrerades rättigheter, inklusive rättslig 
prövning.

Or. en

Motivering

Anmälan bör också innehålla en beskrivning av personuppgiftsbrottets art samt information 
om rättigheter, inklusive möjligheter till rättslig prövning.

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Profilering på vilken sådana åtgärder 
grundar sig som har rättsliga följder för den 
enskilde eller som märkbart påverkar 
honom eller henne.

Or. en

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Övervakning av allmän plats, särskilt vid 
användning av optisk-elektroniska eller 
andra sensoriska anordningar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen om konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd bör syfta till att 
närmare precisera de situationer där sådana bedömningar bör genomföras (artikel 33.2) och 
vilka faktorer som ska bedömas (artikel 33.3).
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Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) När personuppgifter görs tillgängliga 
för ett stort antal personer eller stora 
mängder personuppgifter om den 
registrerade behandlas eller kombineras 
med andra uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PR\922387SV.doc 129/217 PE501.927v02-00

SV

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Bedömningen ska innehålla åtminstone 
en systematisk beskrivning av

a) den planerade behandlingen samt 
nödvändighet och proportionalitet 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) säkerhetsåtgärder och rutiner för att 
garantera skyddet av personuppgifterna 
och för att visa att denna förordning 
efterlevs, med hänsyn till de registrerades 
och andra berörda personers rättigheter och 
berättigade intressen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen om konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd bör syfta till att 
närmare precisera de situationer där sådana bedömningar bör genomföras (artikel 33.2) och 
vilka faktorer som ska bedömas (artikel 33.3).
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Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd bör även göras när myndigheter behandlar 
uppgifter enligt en rättslig skyldighet i syfte att garantera efterlevnad av denna förordning, 
särskilt för att garantera uppgiftsminimering och uppgiftsskydd samt minska eventuella risker 
för de registrerades rättigheter och friheter.
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Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det viktigaste innehållet i genomförandeakterna i punkt 7 har slagits samman med de 
delegerade akter som föreskrivs i denna punkt.

Ändringsförslag 214

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en



PE501.927v02-00 132/217 PR\922387SV.doc

SV

Motivering

Det viktigaste innehållet i genomförandeakterna har slagits samman med de delegerade akter 
som föreskrivs i punkt 6.

Ändringsförslag 215

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren, allt efter omständigheterna, 
ska erhålla ett godkännande från 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifterna, i syfte att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade när en 
registeransvarig eller en registerförare
antar avtalsklausuler enligt artikel 42.2 d 
eller inte tillhandahåller lämpliga 
skyddsåtgärder i ett rättsligt bindande 
instrument enligt artikel 42.5 för 
överföring av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation.

1. Den registeransvarige eller 
registerföraren, allt efter omständigheterna, 
ska erhålla ett godkännande från 
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifterna, i syfte att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade när en 
registeransvarig eller en registerförare 
antar avtalsklausuler enligt artikel 42.2 d 
eller om personuppgifter överförs till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation på grundval av undantagen i
artikel 44.

Or. en

Motivering

Syftet är att klargöra att även om personuppgifter överförs till tredjeländer utan rättsligt 
bindande skyddsåtgärder, måste överföringen ändå ha en rättslig grund i bestämmelserna om 
undantag i denna förordning.

Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar ska samråda med 

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren som handlar på den 
registeransvariges vägnar ska samråda med 



PR\922387SV.doc 133/217 PE501.927v02-00

SV

tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

uppgiftsskyddsombudet eller
tillsynsmyndigheten före behandlingen av 
personuppgifter för att se till att den 
avsedda behandlingen överensstämmer 
med denna förordning och särskilt för att 
begränsa riskerna för de registrerade om

Or. en

Motivering

I stället för att samråda med tillsynsmyndigheterna före behandling av personuppgifter som 
medför särskilda risker bör den registeransvarige använda sitt eget uppgiftsskyddsombud om 
ett sådant har utsetts. Detta minskar onödiga bördor för myndigheterna, samtidigt som 
uppgiftsskyddsombudets roll stärks.

Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillsynsmyndigheten anser det 
nödvändigt att utföra ett förhandssamråd 
om behandling som sannolikt medför 
särskilda risker för de registrerades 
fri- och rättigheter på grund av sin 
karaktär, sin omfattning och/eller sina 
ändamål, och som preciseras enligt 
punkt 4.

b) uppgiftsskyddsombudet eller
tillsynsmyndigheten anser det nödvändigt 
att utföra ett förhandssamråd om 
behandling som sannolikt medför särskilda 
risker för de registrerades 
fri- och rättigheter på grund av sin 
karaktär, sin omfattning och/eller sina 
ändamål, och som preciseras enligt 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 218

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om uppgiftsskyddsombudet har skäl 
att tvivla på att den planerade 
behandlingen är förenlig med denna 
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förordning eller om den registeransvarige 
behandlar personuppgifter som strider 
mot ett förbud enligt punkt 3 ska 
uppgiftsskyddsombudet samråda med 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 219

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska inrätta och 
offentliggöra en förteckning över den 
behandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 2 b.
Tillsynsmyndigheten ska översända dessa 
förteckningar till Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

4. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
inrätta och offentliggöra en förteckning 
över den behandling som omfattas av 
förhandssamråd enligt punkt 2.

Or. en

Motivering

För att kriterierna för fastställandet av när uppgiftsbehandling medför särskilda risker ska 
vara enhetliga bör sådana förteckningar lämnas av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Se 
ändringsförslaget till punkt 5.

Ändringsförslag 220

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den förteckning som avses i 
punkt 4 inbegriper behandling som rör 
erbjudande av varor och tjänster till 
registrerade i flera medlemsstater, eller 
övervakning av deras beteende, eller som 
väsentligt kan påverka den fria 
rörligheten för personuppgifter i unionen, 

utgår
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ska tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i 
artikel 57 före antagandet av 
förteckningen.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på punkt 4. Mekanismen för enhetlighet behövs inte längre 
här, eftersom Europeiska dataskyddsstyrelsen nu har fått uppgiften att tillhandahålla sådana 
förteckningar. De föreslagna delegerade akterna kan även beröra väsentliga delar av denna 
lagstiftning, och tillsynsmyndigheterna är bättre rustade för att definiera risker på grundval 
av sin praktiska erfarenhet.

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för fastställandet av de höggradiga 
särskilda risker som avses i punkt 2 a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen får fastställa 
standardformulär och förfaranden för 
sådana förhandstillstånd och 
förhandssamråd som avses i punkterna 1 
och 2, och standardformulär och 
förfaranden för att informera 
tillsynsmyndigheterna enligt punkt 6.
Genomförandeakterna ska antas enligt det 

9. Kommissionen får fastställa 
standardformulär för sådana 
förhandstillstånd och förhandssamråd som 
avses i punkterna 1 och 2, och 
standardformulär och förfaranden för att 
informera tillsynsmyndigheterna enligt 
punkt 6. Genomförandeakterna ska efter 
inhämtande av ett yttrande från 
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granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2.

Europeiska dataskyddsstyrelsen antas 
enligt det granskningsförfarande som avses 
i artikel 87.2.

Or. en

Ändringsförslag 223

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) behandlingen utförs av ett företag som 
har minst 250 anställda, eller

b) behandlingen utförs av en juridisk 
person och omfattar fler än 
500 registrerade per år.

Or. en

Motivering

I datamolnens tidsålder, där även mycket små registeransvariga kan behandla stora mängder 
uppgifter genom online-tjänster, bör gränsen för obligatorisk utnämning av 
uppgiftsskyddsombud inte grundas på företagets storlek, utan på uppgiftsbehandlingens 
relevans. Denna bedömning bör omfatta kategorier av behandlade personuppgifter, typ av 
behandling och antal individer vars uppgifter behandlas.

Ändringsförslag 224

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den registeransvariges och 
registerförarens kärnverksamhet består av 
behandling som, på grund av sin karaktär, 
sin omfattning och/eller sina ändamål, 
kräver regelbunden och systematisk 
övervakning av de registrerade.

c) den registeransvariges och 
registerförarens kärnverksamhet består av 
behandling som, på grund av sin karaktär, 
sin omfattning och/eller sina ändamål, 
kräver regelbunden och systematisk 
övervakning eller profilering av de 
registrerade.

Or. en
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Ändringsförslag 225

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) den registeransvariges och 
registerförarens kärnverksamhet består av 
behandling av särskilda 
uppgiftskategorier enligt artikel 9.1.

Or. en

Motivering

I datamolnens tidsålder, där även mycket små registeransvariga kan behandla stora mängder 
uppgifter genom online-tjänster bör gränsen för obligatorisk utnämning av 
uppgiftsskyddsombud inte grundas på företagets storlek, utan på uppgiftsbehandlingens 
relevans. Denna bedömning bör omfatta kategorier av behandlade personuppgifter, typ av 
behandling och antal individer vars uppgifter behandlas.

Ändringsförslag 226

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst två år. Uppgiftsskyddsombudet får 
utnämnas för ytterligare perioder.
Uppgiftsskyddsombudet får under sin 
mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag.

7. Den registeransvarige och 
registerföraren ska utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud för en period på 
minst fyra år. Uppgiftsskyddsombudet får 
under sin mandatperiod endast avsättas om 
uppgiftsskyddsombudet inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för 
fullgörandet av sitt uppdrag.

Or. en

Motivering

Minimiperioden på två år är för kort. Erfarenheten visar att även med färsk kunskap och 
kompetens behöver ett nyligen utnämnt uppgiftsskyddsombud minst ett halvår på sig för att 
sätta sig in i verksamheten. En bestämmelse om uppgiftsskyddsombuden ska ersättas efter 
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bara två år – utan goda skäl – skulle göra det svårare för företagen att följa 
uppgiftsskyddskraven. Erfarenheten visar även att uppgiftsskyddsombudens oberoende arbete 
kräver skydd mot avskedande.

Ändringsförslag 227

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska informera 
tillsynsmyndigheten och allmänheten om 
uppgiftsskyddsombudets namn och 
kontaktuppgifter.

9. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska informera 
tillsynsmyndigheten och allmänheten om 
uppgiftsskyddsombudets namn och 
kontaktuppgifter. Om en registeransvarig 
beslutar att inte utnämna ett 
uppgiftsskyddsombud ska denne 
informera tillsynsmyndigheten om skälen 
till beslutet.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs en allmän skyldighet för alla registeransvariga eller 
registerförare att fatta ett medvetet beslut i denna fråga. Informationen kan skickas till 
tillsynsmyndigheten på elektronisk väg och med användning av standardformulär, vilket inte 
medför en alltför stor administrativ börda.

Ändringsförslag 228

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
kraven för den kärnverksamhet som 
bedrivs av den registeransvarige eller 
registerföraren och som avses i punkt 1 c 
och det kriterium för 
uppgiftsskyddsombudets yrkesmässiga 
kvalifikationer som avses i punkt 5.

11. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna och kraven för den 
kärnverksamhet som bedrivs av den 
registeransvarige eller registerföraren och 
som avses i punkt 1 c och det kriterium för 
uppgiftsskyddsombudets yrkesmässiga 
kvalifikationer som avses i punkt 5, i 
överensstämmelse med artikel 66.
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Or. en

Ändringsförslag 229

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska se till att 
uppgiftskyddsombudet 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.

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

Or. en

Ändringsförslag 230

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den registeransvarige eller 
registerföraren ska stödja 
uppgiftsskyddsombudet i utförandet av 
dennes arbetsuppgifter och ska 
tillhandahålla personal, lokaler, utrustning 
och alla andra resurser som krävs för att 
fullgöra det uppdrag och utföra de 
arbetsuppgifter som avses i artikel 37.

3. 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 37 samt upprätthålla sin 
yrkeskunskap.

Or. en
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Ändringsförslag 231

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppgiftsskyddsombud ska omfattas av 
tystnadsplikt rörande de registrerades 
identitet och sådana omständigheter som 
gör det möjligt att identifiera dem, om de 
inte befrias från denna skyldighet av den 
registrerade. Om uppgiftsskyddsombud 
under tjänsteutövningen blir medvetna 
om uppgifter som den registeransvariges 
chef eller en person som är anställd av 
den registeransvarige har rätt att vägra att 
avlägga vittnesmål om ska denna rätt 
också gälla uppgiftsskyddsombuden och 
deras assistenter.

Or. en

Ändringsförslag 232

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att informera och ge råd till den 
registeransvarige eller registerföraren om 
deras skyldigheter enligt denna förordning 
och att dokumentera denna verksamhet och 
de inkomna svaren.

a) Att informera och ge råd till den 
registeransvarige eller registerföraren om 
deras skyldigheter enligt denna förordning, 
särskilt om tekniska och organisatoriska 
åtgärder och förfaranden, och att 
dokumentera denna verksamhet och de 
inkomna svaren.

Or. en
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Ändringsförslag 233

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Att kontrollera att behandlingen sker i 
överensstämmelse med den mekanism för 
förhandssamråd som avses i artikel 34.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på ändringsförslaget till artikel 34.4.

Ändringsförslag 234

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att närmare precisera kriterierna och 
villkoren för uppgiftsskyddsombudets 
arbetsuppgifter, certifiering, ställning, 
befogenheter och resurser i enlighet med 
punkt 1.

2. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att närmare precisera 
kriterierna och villkoren för 
uppgiftsskyddsombudets arbetsuppgifter, 
certifiering, ställning, befogenheter och 
resurser i enlighet med punkt 1, i 
överensstämmelse med artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 235

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sammanslutningar och andra organ som 
representerar kategorier av 
registeransvariga eller registerförare i en 
medlemsstat och som avser att utarbeta 
uppförandekodexar eller ändra eller utöka 

2. Sammanslutningar och andra organ som 
representerar kategorier av 
registeransvariga eller registerförare i en 
medlemsstat och som avser att utarbeta 
uppförandekodexar eller ändra eller utöka 
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befintliga uppförandekodexar får inge 
dessa för ett yttrande från 
tillsynsmyndigheten i den berörda 
medlemsstaten. Tillsynsmyndigheten får
yttra sig om huruvida utkastet till 
uppförandekodex eller ändringen 
överensstämmer med denna förordning.
Tillsynsmyndigheten ska inhämta 
synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare om dessa utkast.

befintliga uppförandekodexar får inge 
dessa för ett yttrande från 
tillsynsmyndigheten i den berörda 
medlemsstaten. Tillsynsmyndigheten ska i 
god tid yttra sig om huruvida utkastet till 
uppförandekodex eller ändringen 
överensstämmer med denna förordning.
Tillsynsmyndigheten ska inhämta 
synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare om dessa utkast.

Or. en

Ändringsförslag 236

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa att de 
uppförandekodexar och ändringar eller 
utökningar av befintliga 
uppförandekodexar som inges till den 
enligt punkt 3 är allmänt giltiga inom 
unionen. Genomförandeakterna ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

4. Kommissionen ska efter att ha inhämtat 
ett yttrande från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att fastställa att de uppförandekodexar 
och ändringar eller utökningar av befintliga 
uppförandekodexar som inges till den 
enligt punkt 3 är förenliga med denna 
förordning och allmänt giltiga inom 
unionen. Dessa delegerade akter ska ge de 
registrerade verkställbara rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 237

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det formella förfarandet för 
utfärdande och återkallande av 
förseglingar och märkningar för 
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uppgiftsskydd ska anges i 
certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd. De ska också garantera 
den utfärdande organisationens 
finansiella och faktiska oberoende och 
kompetens på uppgiftsskyddsområdet.
Certifieringskriterierna, de enskilda 
resultaten för godkända certifieringar och 
en begriplig och meningsfull 
sammanfattande motivering ska göras lätt 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

Det formella förfarandet för utfärdande och återkallande av uppgiftsskyddsförseglingar 
måste anges i certifieringsmekanismerna och de måste vara oberoende.

Ändringsförslag 238

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Certifieringsmekanismerna för 
uppgiftsskydd ska särskilt säkerställa 
efterlevnad av de principer som anges i 
artiklarna 5, 23 och 30, den 
registeransvariges och registerförarens 
skyldigheter samt den registrerades 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Certifieringsmekanismerna måste säkerställa efterlevnad av uppgiftsskyddsprinciperna och 
den registrerades rättigheter.
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Ändringsförslag 239

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 240

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 241

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreslagna nya alternativet att erkänna behandlande sektorer i tredjeländer förkastas, 
eftersom detta skulle öka den rättsliga osäkerheten och undergräva unionens mål för en 
samordnad och enhetlig internationell uppgiftsskyddsram.

Ändringsförslag 242

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 243

Förslag till förordning
Artikel 41 – 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 
samarbeta med unionens och 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, 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 
råd och assistans när det gäller utövandet 
av deras rättigheter och samarbeta med 
unionens och medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter, och

Or. en

Ändringsförslag 244

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på ändringsförslagen till punkt 1.
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Ändringsförslag 245

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som grundas på ändringsförslagen till punkt 1.

Ändringsförslag 246

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska fortgående 
övervaka utveckling som kan påverka 
uppfyllandet av de krav som anges i 
punkt 2 i tredjeländer och internationella 
organisationer som omfattas av 
delegerade akter som antagits enligt 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 247

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får fastställa att ett 
tredjeland, ett territorium eller en 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
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bahandlande sektor inom tredjelandet i 
fråga eller en internationell organisation 
inte kan garantera en adekvat skyddsnivå i 
den mening som avses i punkt 2, särskilt 
om den relevanta allmänna eller 
sektorsspecifika lagstiftning som tillämpas 
i tredjelandet eller av den internationella 
organisationen inte garanterar faktiska och 
lagstadgade rättigheter inklusive tillgång 
till effektiv administrativ eller rättslig 
prövning för de registrerade, i synnerhet 
för registrerade som är bosatta inom 
unionen och vars personuppgifter överförs.
Genomförandeakterna ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2 eller, i fall som är ytterst 
brådskande för den individ vars 
personuppgifter behöver skyddas, enligt 
förfarandet i artikel 87.3.

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

Or. en

Ändringsförslag 248

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 249

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Innan kommissionen antar delegerade 
akter enligt punkterna 3 och 5 ska den 
begära att Europeiska dataskyddsstyrelsen 
avger ett yttrande över lämplig 
dataskyddsnivå. Kommissionen ska därför 
lämna all nödvändig dokumentation till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, inklusive 
korrespondens med regeringar i 
tredjeländer, territorier och 
internationella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 250

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 251

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen inte har fattat något 
sådant beslut som avses i artikel 41 får en 
registeransvarig eller registerförare endast

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

överföra personuppgifter till ett tredjeland, 
ett territorium eller en internationell 
organisation förrän vederbörande vidtagit 
lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter genom ett juridiskt 
bindande instrument.

Or. en

Ändringsförslag 252

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Dessa lämpliga skyddsåtgärder ska 
åtminstone
a) garantera att principerna om 
behandling av personuppgifter enligt 
artikel 5 följs,
b) skydda de registrerades rättigheter i 
enlighet med vad som anges i kapitel III 
och fastställa effektiva mekanismer för 
rättslig prövning,
c) garantera att principerna om inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard i enlighet med artikel 23 följs,
d) garantera att det finns ett 
uppgiftsskyddsombud i enlighet med 
avsnitt 4 i kapitel IV.

Or. en

Ändringsförslag 253

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser som antas av 

utgår
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kommissionen; Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 87.2. eller

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen ska alltid godkänna standardiserade 
uppgiftsskyddsbestämmelser innan kommissionen förklarar dem allmänt sett giltiga i enlighet 
med punkt 2c.

Ändringsförslag 254

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det ska inte vara möjligt att göra överföringar utan rättsligt bindande instrument.  Med den 
nya formuleringen införs en tvåårig övergångsperiod.

Ändringsförslag 255

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter,

b) innehåller uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter och
är klara och tydliga för de registrerade,

Or. en

Ändringsförslag 256

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) allmänna principer för uppgiftsskydd, 
särskilt avgränsning av syfte, kvalitet på 
uppgifterna, rättslig grund för 
behandlingen av dem, principer för 
behandlingen av känsliga personuppgifter, 
åtgärder för att garantera skyddet av 
uppgifterna och villkoren för 
vidarebefordran av uppgifter till 
organisationer som inte är bundna av 
företagsgruppens policy,

d) allmänna principer för uppgiftsskydd, 
särskilt avgränsning av syfte, minimering 
av uppgifter, begränsade perioder för 
bevarande, kvalitet på uppgifterna, inbyggt 
uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som 
standard, rättslig grund för behandlingen 
av dem, principer för behandlingen av 
känsliga personuppgifter, åtgärder för att 
garantera skyddet av uppgifterna och 
villkoren för vidarebefordran av uppgifter 
till organisationer som inte är bundna av 
företagsgruppens policy,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av ändringarna i artikel 5.



PR\922387SV.doc 153/217 PE501.927v02-00

SV

Ändringsförslag 257

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 258

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 259

Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a
Överföringar som inte godkänns enligt 

unionslagstiftningen
1. Domstolsbeslut eller beslut från 
myndigheter i tredjeland där det krävs att 
registeransvarig eller registerförare 
överför personuppgifter kan erkännas 
eller genomföras endast på grundval av 
och i enlighet med ett ömsesidigt avtal om 
stöd eller en gällande internationell 
överenskommelse mellan det tredjeland 
som begär uppgifter och EU eller en 
medlemsstat.
2. Om ett domstolsbeslut eller ett beslut 
från en myndighet i tredjeland kräver att 
registeransvarig eller registerförare ska 
lämna ut personuppgifter ska 
registeransvarig eller registerförare, eller 
i förekommande fall registeransvarigas 
företrädare, utan dröjsmål meddela 
behörig tillsynsmyndighet om denna 
begäran och få tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande till överföringen i 
enlighet med artikel 34.1.
3. Tillsynsmyndigheten ska bedöma om 
det begärda utlämnandet av uppgifter 
överensstämmer med denna förordning, 
och framför allt om utlämnandet är 
nödvändigt och juridiskt obligatoriskt i 
enlighet med artikel 44.1 d–e och
artikel 44.5.
4. Tillsynsmyndigheten ska informera 
behörig nationell myndighet om begäran.
Den registeransvarige eller 
registerföraren ska också informera den 
registrerade om begäran om 
tillsynsmyndighetens godkännande.
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5. Kommissionen kan anta en 
genomförandeakt där ett standardformat 
anges för meddelanden till den 
tillsynsmyndighet som avses i punkt 2 och 
för den information till den registrerade 
som avses i punkt 4, liksom tillämpliga 
förfaranden för meddelanden och 
information. Dessa genomförandeakter 
ska efter begäran av yttrande från 
Europeiska dataskyddsstyrelsen antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 87.2.

Or. en

Motivering

En ny artikel 43a föreslås för att lösa de problem som uppstår när offentliga myndigheter 
eller domstolar i tredjeland begär åtkomst till personuppgifter som lagras och behandlas i 
EU. Överföring bör bara beviljas av dataskyddsmyndigheter sedan man kontrollerat att 
överföringen överensstämmer med förordningen, särskilt artikel 44.1 d eller e.

Ändringsförslag 260

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Överföringen görs från ett register som 
enligt unionens eller medlemsstatens 
lagstiftning är avsett att ge allmänheten 
information och som är tillgängligt 
antingen för allmänheten eller för var och 
en som kan styrka ett berättigat intresse, i 
den utsträckning som de i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning angivna villkoren för 
tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet, 
eller

g) Överföringen görs från ett register som 
enligt unionens eller medlemsstatens 
lagstiftning är avsett att ge allmänheten 
information och som är tillgängligt 
antingen för allmänheten eller för var och 
en som kan styrka ett berättigat intresse, i 
den utsträckning som de i 
unionslagstiftningen eller medlemsstatens 
lagstiftning angivna villkoren för 
tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet 
och registeransvarig eller registerförare 
har fått ett förhandsgodkännande från 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 34 att göra överföringen eller 
uppsättningen av överföringar, eller

Or. en
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Ändringsförslag 261

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) Överföringen är nödvändig för att 
tillgodose den registeransvariges eller 
registerförarens berättigade intressen enligt 
artikel 6.1 a–c, där överföringen inte kan 
anses vara ofta återkommande eller 
omfattande, och där den registeransvarige 
eller registerföraren har bedömt alla 
omständigheter kring en överföring eller en 
serie av överföringar av uppgifter och 
utifrån denna bedömning om så krävts 
vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 262

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
anförtros uppgiften att i enlighet med 
artikel 66 ytterligare precisera kriterierna 
och kraven för lämpliga åtgärder för att 
skydda personuppgifter enligt punkt 1 h.

Or. en
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Ändringsförslag 263

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a
Rapport från kommissionen

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

Or. en

Ändringsförslag 264

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste vara helt oberoende och få tillräckliga resurser för att effektivt 
kunna utföra sina uppgifter. Med ändringsförslaget blir vägledningen tydligare för hur 
adekvata resursnivåer ska fastställas. Se även ändringsförslaget till skäl 95.

Ändringsförslag 265

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Alla medlemsstater ska se till att 
tillsynsmyndigheterna är ansvariga endast 
inför de nationella parlamenten när det 
gäller budgetkontrollen.

Or. en

Motivering

Oberoendet är en avgörande förutsättning för att få effektivt arbetande tillsynsmyndigheter.
Fullständigt oberoende vid genomförandet av tillsynen kan bara garanteras om det organ 
inför vilket dataskyddsmyndigheten i sista hand är ansvarigt inför är opartiskt. Eftersom ett 
sådant organ måste ha en representativ funktion måste det ligga på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 266

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Alla medlemsstater ska se till att 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel 66 är ansvariga endast inför de 
nationella parlamenten när det gäller 
budgetkontrollen.

Or. en

Motivering

Med ändringsförslaget blir vägledningen tydligare för hur lämpliga resursnivåer ska 
fastställas. Kopplat till ändringsförslaget till artikel 47.5.
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Ändringsförslag 267

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndighetens ledamöter måste utses av antingen parlament, eller om utnämningen 
görs av regeringen, efter samråd med parlamentet.

Ändringsförslag 268

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 54a ska samtliga 
tillsynsmyndigheter ha behörighet att 
övervaka all databehandling som sker på 
den egna medlemsstatens territorium eller 
där personuppgifter tillhörande bosatta i 
samma medlemsstat behandlas.

Or. en

Motivering

En alternativ mekanism för enhetlighet föreslås där man behåller tanken med ledande 
myndighet men också bygger på ett nära samarbete mellan myndigheterna för att få 
enhetlighet. Myndigheterna bör alltid ha gemensam behörighet för tillsynen om bosatta i 
deras egna medlemsstater påverkas. Se även punkt 1 och artikel 54a (ny).
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Ändringsförslag 269

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 74 ska varje tillsynsmyndighet 
inom sin respektive medlemsstats 
territorium utöva de befogenheter som 
tilldelas den enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

En alternativ mekanism för enhetlighet föreslås där man behåller tanken med ledande 
myndighet men också bygger på ett nära samarbete mellan myndigheterna för att få 
enhetlighet. Myndigheterna ska ha gemensamt ansvar för tillsynen (se ändringsförslag till 
punkt 1a (ny)) men bara ha behörighet att utöva sina befogenheter i den egna medlemsstaten.
Ett förtydligande föreslås om att tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 74 kan anmäla 
fall till domstol i en annan medlemsstat. Se även punkt 1a och artikel 54a (ny).

Ändringsförslag 270

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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förordning.

Or. en

Motivering

En alternativ mekanism för enhetlighet föreslås där man behåller tanken med ledande 
myndighet men också bygger på ett nära samarbete mellan myndigheterna för att få
enhetlighet. Myndigheterna bör alltid ha gemensam behörighet för tillsynen om bosatta i 
deras egna medlemsstater påverkas. Se även punkt 1 och 1a samt artikel 54a (ny).

Ändringsförslag 271

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Bättre möjligheter till effektiv rättslig prövning behövs, däribland för sammanslutningar som 
agerar i det allmännas intresse. Kopplat till ändringsförslaget till artikel 73.2 och skäl 112.

Ändringsförslag 272

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utföra undersökningar på eget initiativ, 
på grundval av klagomål eller på begäran 
av en annan tillsynsmyndighet och – om en 

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

en annan tillsynsmyndighet och – om en 
undersökning grundar sig på ett klagomål 
som en registrerad lämnat in till 
myndigheten – underrätta den registrerade 
om resultatet inom rimlig tid.

Or. en

Motivering

Inspektioner och granskningar läggs till bland myndigheternas befogenheter.

Ändringsförslag 273

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten ska ta upp alla klagomål men får ta ut en skälig avgift om de är orimligt 
många.

Ändringsförslag 274

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Varje tillsynsmyndighet ska också ha 
befogenhet att utfärda sanktioner i enlighet 
med artikel 79.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av ändringarna i artikel 79. Systemet med sanktioner 
klargörs genom att ta med objektiva kriterier som måste beaktas vid fastställandet av den nivå 
på böter som en dataskyddsmyndighet kan utfärda. Se även ändringsförslaget till artikel 79.

Ändringsförslag 275

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Befogenheterna ska utövas effektivt, 
proportionerligt och på ett avskräckande 
sätt.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande av att tillsynsmyndigheterna i linje med allmänna bestämmelser för 
administrativa påföljder bör utöva sina befogenheter effektivt, proportionerligt och på ett 
avskräckande sätt.

Ändringsförslag 276

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Varje tillsynsmyndighet ska minst vartannat år upprätta en rapport om sin verksamhet. Detta 
är ett rimligare och effektivare utnyttjande av resurserna än den årliga rapport som 
kommissionen föreslår. Myndigheter som publicerar årsrapporter kan fortsätta göra det.

Ändringsförslag 277

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Ledande myndighet

1. Om personuppgifter behandlas inom 
ramen för verksamheten vid en 
registeransvarigs eller registerförares 
inrättning i unionen och denne 
registeransvarige eller registerförare är 
verksam i mer än en medlemsstat, eller 
om personuppgifter från bosatta i olika 
medlemsstater behandlas, ska 
tillsynsmyndigheten för den 
registeransvariges eller registerförarens 
huvudinrättning fungera som en 
gemensam kontaktpunkt för den 
registeransvarige eller registerföraren.  
2. Den ledande myndigheten ska
garantera samordningen med de 
myndigheter som berörs vid de olika 
etapperna av tillsynen gentemot 
registeransvarig eller registerförare i 
enlighet med vad som avses i punkt 1. För 
detta ändamål ska den framför allt lämna 
all relevant information och samråda med 
övriga myndigheter innan den vidtar 
åtgärder som syftar till rättsliga 
konsekvenser gentemot en 
registeransvarig eller registerförare i 
enlighet med vad som avses i punkt 1. Den 
ledande myndigheten ska ta största 
möjliga hänsyn till de berörda 
myndigheternas yttranden.
3. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska på 
begäran av en behörig myndighet utse en 



PR\922387SV.doc 165/217 PE501.927v02-00

SV

gemensam kontakt för registeransvarig 
eller registerförare och garantera 
samordningen med övriga berörda 
tillsynsmyndigheter i de fall där
a) det med utgångspunkt från fakta i ett 
ärende är oklart eller om de behöriga 
myndigheterna inte är överens om vilken 
tillsynsmyndighet som ska fungera som 
gemensam kontaktpunkt,
b) den registeransvarige inte är verksam i 
unionen men bosatta i olika 
medlemsstater påverkas av 
uppgiftsbehandling som omfattas av 
denna förordnings räckvidd.
4. Den ledande myndigheten ska inte vidta 
någon åtgärd i enlighet med punkt 2 om 
en berörd myndighet i enlighet med vad 
som avses i punkt 1 inom tre veckor efter 
det att den ledande myndigheten lagt fram 
sitt utkast till åtgärd motsätter sig detta. I 
sådana fall ska ärendet behandlas av 
Europeiska dataskyddsstyrelsen i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 58.

Or. en

Motivering

Varje myndighet har behörighet att övervaka databehandling inom sitt territorium eller 
databehandling som påverkar registrerade bosatta inom territoriet. Om databehandling som 
utförs av registeransvarig eller registerförare med verksamhet i mer än en medlemsstat eller 
om databehandlingen rör registrerade i flera medlemsstater blir myndigheten i den 
medlemsstat där den registeransvarige har sin huvudverksamhet ledande myndighet och 
agerar som gemensam kontaktpunkt för registeransvarig eller registerförare (one-stop shop).
Den ledande myndigheten ska garantera samordningen med berörda myndigheter och 
samråda med övriga myndigheter innan den vidtar åtgärder. Om de berörda myndigheterna 
inte är överens ska ärendet hanteras av Europeiska dataskyddsstyrelsen med hjälp av den nya 
mekanismen för enhetlighet. Se artiklarna 51.1 och 58.
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Ändringsförslag 278

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
relevant information och ge ömsesidigt 
bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning enhetligt, och 
ska införa åtgärder som bidrar till ett 
verkningsfullt samarbete. Som en del av 
det ömsesidiga biståndet ska 
tillsynsmyndigheterna bland annat kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, till exempel 
genom att uppmana varandra att utfärda 
förhandstillstånd eller bedriva 
förhandssamråd, utföra inspektioner och 
komma med snabb information i samband 
med att ärenden inleds och fortskrider i fall 
där registeransvarig eller registerförare 
har verksamhet i flera medlemsstater eller
registrerade personer i flera medlemsstater 
kan komma att påverkas av att uppgifter 
behandlas. Den ledande myndigheten 
enligt definitionen i artikel 54a ska 
garantera samordningen med berörda 
tillsynsmyndigheter och ska fungera som 
gemensam kontaktpunkt för den 
registeransvarige eller registerföraren.

Or. en

Motivering

Vid ömsesidigt bistånd mellan flera myndigheter ska den ledande myndigheten garantera 
samordningen mellan de berörda tillsynsmyndigheterna och fungera som gemensam 
kontaktpunkt för registeransvarig eller registerförare.
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Ändringsförslag 279

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den inte är behörig att behandla den,  
eller

a) den inte är behörig att behandla den eller 
utföra den verksamhet den ombeds utföra,
eller

Or. en

Motivering

Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran om bistånd får inte neka till att godkänna 
den, såvida den inte är behörig att hantera begäran eller utföra den verksamhet den ombeds 
utföra.

Ändringsförslag 280

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen kan i stället för kommissionen få i uppdrag att specificera 
format och förfarande för det ömsesidiga biståndet.
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Ändringsförslag 281

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den ledande myndigheten enligt definitionen i artikel 54a ska garantera samordningen 
mellan berörda tillsynsmyndigheter och ska fungera som gemensam kontaktpunkt för 
registeransvarig eller registerförare.

Ändringsförslag 282

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en tillsynsmyndighet inte inom en 
månad har uppfyllt sin skyldighet enligt 

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

punkt 2 ska övriga tillsynsmyndigheter ha 
befogenhet att vidta provisoriska åtgärder 
på sina respektive medlemsstaters 
territorium i kraft av artikel 51.2.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av den nya mekanismen för enhetlighet där man behåller 
tanken med ledande myndighet men också bygger på ett nära samarbete mellan 
myndigheterna för att få enhetlighet. Se ändringsförslagen till artikel 51.1, 51.1a och 51.2.

Ändringsförslag 283

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av den nya mekanismen för enhetlighet där man behåller 
tanken med ledande myndighet men också bygger på ett nära samarbete mellan 
myndigheterna för att få enhetlighet. Se ändringsförslagen till artikel 51.1, 51.1a och 51.2.

Ändringsförslag 284

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE501.927v02-00 170/217 PR\922387SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av den nya artikel 34 som anger att denna förteckning nu 
ska utarbetas av Europeiska dataskyddsstyrelsen för att garantera enhetligheten.

Ändringsförslag 285

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje tillsynsmyndighet kan liksom 
Europeiska dataskyddsstyrelsen begära att 
en fråga ska tas upp inom mekanismen för 
enhetlighet, särskilt i fall där en 
tillsynsmyndighet inte har skickat ett utkast 
till en planerad åtgärd enligt punkt 2 eller 
inte har uppfyllt villkoren för ömsesidigt 
bistånd enligt artikel 55 eller för 
gemensamma insatser enligt artikel 56 eller 
då en behörig tillsynsmyndighet inte 
samtycker till det utkast till åtgärd som 
den ledande myndigheten föreslår i 
enlighet med artikel 54a.5.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av den nya artikel 54a (ledande myndighet). Alla 
tillsynsmyndigheter eller Europeiska dataskyddsstyrelsen kan också begära att ett ärende 
behandlas med mekanismen för enhetlighet, även när en behörig tillsynsmyndighet inte 
samtycker till ett utkast till åtgärd som lagts fram av den ledande myndigheten. Se även 
ändringsförslaget till punkt 3 i artikel 54a.

Ändringsförslag 286

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
lägga fram ett yttrande i frågan om 

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

styrelsen själv så beslutar med enkel 
majoritet av ledamöterna eller på begäran 
av en tillsynsmyndighet eller
kommissionen inom två veckor efter att 
den relevanta informationen enligt punkt 5 
har lagts fram. Yttrandet ska antas inom
två månader med enkel majoritet av 
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ledamöter.
Europeiska dataskyddsstyrelsens 
ordförande ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta den berörda tillsynsmyndigheten 
enligt punkt 1 eller 3 beroende på det 
enskilda fallet, samt kommissionen och de
behöriga tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 51.1 om yttrandet, och yttrandet ska 
också offentliggöras.

Or. en

Motivering

De föreslagna nya tidsfristerna för yttranden från Europeiska dataskyddsstyrelsen bedöms 
vara mer realistiska. Den sista delen är en konsekvens av ändringen av strukturen i artikel 51.

Ändringsförslag 287

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 288

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Om den ledande myndigheten avser att inte följa dess yttrande ska den informera 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och kommissionen med en motivering. Detta ger ett 
förfarande som garanterar att styrelsens yttranden beaktas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag 289

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Om Europeiska dataskyddsstyrelsen 
fortfarande motsätter sig den åtgärd från 
tillsynsmyndigheten som avses i punkt 9 
kan den med två tredjedelar av rösterna 
anta en åtgärd som blir bindande för 
tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen kan anta ett slutligt beslut med kvalificerad majoritet som 
blir rättsligt bindande för tillsynsmyndigheten. Detta beslut kan omfattas av en rättslig 
granskning (artiklarna 45a, 55 och 58). Kommissionen kan också överklaga beslutet till 
EU-domstolen och begära att åtgärden upphävs (artikel 61a). Tillsynsmyndigheternas 
oberoende påverkas inte av detta eftersom den gäller oberoendet i förhållande till regeringar 
och andra enheter. Oberoende myndigheter kan också fatta kollektiva oberoende beslut som 
en enhet, vilka sedan blir bindande för dem.

Ändringsförslag 290

Förslag till förordning
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Artikeln stryks till följd av den nya mekanismen för enhetlighet som föreslås av 
föredraganden. Kommissionens nya möjligheter att ingripa och överklaga beslut i domstol 
anges nu i artikel 61a (ny).

Ändringsförslag 291

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Uppskjutet antagande av ett utkast till 

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

Or. en
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Motivering

Artikeln stryks till följd av den nya mekanismen för enhetlighet som föreslås av 
föredraganden. Kommissionens nya möjligheter att ingripa och överklaga beslut i domstol 
anges nu i artikel 61a (ny).

Ändringsförslag 292

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a
Ingripande från kommissionen

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



PE501.927v02-00 176/217 PR\922387SV.doc

SV

avser att hålla fast vid sitt utkast till 
åtgärd eller ändra det.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan fatta beslut i ett ärende som hanteras enligt den nya mekanismen för 
enhetlighet; den berörda tillsynsmyndigheten ska ta största möjliga hänsyn till beslutet. Om 
den inte följer kommissionen måste den motivera sitt beslut. Som sista utväg kan 
kommissionen överklaga ett bindande beslut från Europeiska dataskyddsstyrelsen vid 
EU-domstolen och begära att åtgärden upphävs.

Ändringsförslag 293

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter i syfte att

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

Or. en

Ändringsförslag 294

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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som kommissionen antagit enligt 
artikel 59,

Or. en

Motivering

Strykningen görs till följd av den nya mekanismen för enhetlighet som föreslås av 
föredraganden. Kommissionens nya möjligheter att ingripa och överklaga beslut i domstol 
anges nu i artikel 61a (ny).

Ändringsförslag 295

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Format och förfarande för den nya mekanismen för enhetlighet bör anges av 
Europeiska dataskyddsstyrelsen hellre än av kommissionen eftersom de i huvudsak rör 
tillsynsmyndigheternas agerande sinsemellan.

Ändringsförslag 296

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Strykningen görs till följd av den nya mekanismen för enhetlighet som föreslås av 
föredraganden. Kommissionens nya möjligheter att ingripa och överklaga beslut i domstol 
anges nu i artikel 61a (ny).

Ändringsförslag 297

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen ska kunna agera på begäran av Europaparlamentet eller 
rådet.

Ändringsförslag 298

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen bör kunna vara rådgivande för samtliga EU-institutioner.

Ändringsförslag 299

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen ska kunna agera på begäran av Europaparlamentet eller 
rådet.

Ändringsförslag 300

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) fatta beslut om utkast till åtgärder 
från en tillsynsmyndighet i enlighet med 
artikel 58.8b,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av den nya mekanismen för enhetlighet. Kopplat till 
ändringsförslaget till artikel 58.8 b.
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Ändringsförslag 301

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) främja samarbete och effektivt bilateralt 
och multilateralt utbyte av praxis och 
information mellan tillsynsmyndigheterna,

e) främja samarbete och effektivt bilateralt 
och multilateralt utbyte av praxis och 
information mellan tillsynsmyndigheterna,
inklusive samordningen av gemensamma 
insatser och annan gemensam 
verksamhet den beslutar om på begäran 
av en eller flera tillsynsmyndigheter,

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsens roll vid samordningen av gemensamma insatser och annan 
gemensam verksamhet bör stärkas. Detta kan också bidra till att lätta på bördan för små 
tillsynsmyndigheter vid hanteringen av stora gränsöverskridande ärenden.

Ändringsförslag 302

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Kommissionen bör beakta Europeiska dataskyddsstyrelsens expertkunskap vid utarbetandet 
av delegerade akter och genomförandeakter.
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Ändringsförslag 303

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) avge yttranden om de 
uppförandekodexar som utarbetas på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag minskas Europeiska dataskyddsstyrelsens uppgifter delvis jämfört 
med de uppgifter som åligger artikel 29-gruppen enligt artikel 30 i direktiv 95/46/EG. Dess 
uppgifter i fråga om uppförandekoder enligt artikel 30.1 d i 95/46/EG införs härmed igen.

Ändringsförslag 304

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av ändringar i punkt 1. Om Europeiska 
dataskyddsstyrelsen agerar på begäran av Europaparlamentet eller rådet bör dessa också 
kunna ange tidsfrister.
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Ändringsförslag 305

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
regelbundet och vid lämplig tidpunkt 
rapportera till kommissionen om resultaten 
av sin verksamhet. Den ska sammanställa 
en årsrapport som beskriver situationen i 
fråga om skydd av privatpersoner vid 
behandling av personuppgifter inom 
unionen och i tredjeland. Denna rapport 
ska också innehålla en översikt över den 
praktiska tillämpningen av de riktlinjer, 
rekommendationer och exempel på god 
praxis som avses i artikel 66.1 c.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska 
regelbundet och vid lämplig tidpunkt 
rapportera till kommissionen om resultaten 
av sin verksamhet. Den ska minst 
vartannat år sammanställa en rapport som 
beskriver situationen i fråga om skydd av 
privatpersoner vid behandling av 
personuppgifter inom unionen och i 
tredjeland. Denna rapport ska också 
innehålla en översikt över den praktiska 
tillämpningen av de riktlinjer, 
rekommendationer och exempel på god 
praxis som avses i artikel 66.1 c.

Or. en

Motivering

Rapportering från Europeiska dataskyddsstyrelsen vartannat år om dataskyddssituationen 
inom EU och i tredjeländer verkar rimligare om det görs på ett korrekt vis.

Ändringsförslag 306

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska fatta 
beslut med enkel majoritet av dess 
ledamöter, såvida inget annat anges i dess 
arbetsordning och utan hinder av det 
förfarande som anges i artikel 58.8b.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av den nya punkt 8b i artikel 58. En kvalificerad majoritet 
om två tredjedelar av ledamöterna behövs för bindande beslut inom mekanismen för 
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enhetlighet. Styrelsen kan i sin arbetsordning också införa andra bestämmelser om 
beslutsfattandet.

Ändringsförslag 307

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En av de två vice ordförandena måste inte nödvändigtvis vara från Europeiska 
dataskyddsstyrelsen eftersom förordningen inte ens gäller för EU-institutioner och EU-organ.
Styrelsen bör ha möjlighet att fatta beslut om sina egna kontor.

Ändringsförslag 308

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Mandatperioden anpassas till de nationella datatillsynsmyndigheternas mandatperioder.
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Ändringsförslag 309

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
överläggningar ska vara konfidentiella.

1. Europeiska dataskyddsstyrelsens 
överläggningar ska vara konfidentiella, 
såvida inget annat anges i 
arbetsordningen. Dagordningar för 
styrelsens sammanträden ska vara 
offentliga.

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att öka insynen.

Ändringsförslag 310

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Bättre möjligheter till effektiva överklaganden behövs, däribland för sammanslutningar som 
agerar i det allmännas intresse, inte bara specialiserade dataskyddssammanslutningar. Se 
även ändringsförslaget till skäl 112.

Ändringsförslag 311

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tydliggör att detta undantag inte ska gälla offentliga myndigheter i 
tredjeländer eftersom det i praktiken skulle beröva de registrerade personerna möjligheterna 
till ett rimligt överklagandesystem.

Ändringsförslag 312

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje organisation eller sammanslutning 
som avses i artikel 73.2 ska vara berättigad 
att utöva de rättigheter som avses i 
artiklarna 74, 75 och 77 för en eller flera 
registrerades räkning.

Or. en
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Motivering

Förtydligande av att sammanslutningar som agerar för det allmännas intresse kan anmäla 
registrerade personers fall vid domstol; därmed garanteras överensstämmelsen med den här 
förordningen. Kopplat till ändringsförslaget till artikel 73.2 och skäl 112.

Ändringsförslag 313

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kompensation bör också beviljas för icke-ekonomiska skador, till exempel oro eller 
tidsåtgång, eftersom sådant kan vara ännu viktigare för den registrerade personen.

Ändringsförslag 314

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 315

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Principen om ne bis in idem måste följas för att förhindra att påföljder utdöms två gånger för 
samma gärning.

Ändringsförslag 316

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den administrativa sanktionen ska i 
varje enskilt fall vara effektiv, 
proportionell och avskräckande. För att 
avgöra typ, nivå och belopp för den
administrativa sanktionen ska 
tillsynsmyndigheten ta hänsyn till alla 
relevanta omständigheter, med 
vederbörlig hänsyn till följande kriterier:

Or. en
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Motivering

Föredraganden stöder en förstärkning av tillsynsmyndigheterna vad gäller 
utredningsbefogenhet och påföljder. Kommissionens förslag var dock alltför preskriptivt. Det 
nya systemet med påföljder vilar på ett antal kriterier som måste beaktas för att avgöra typen 
av administrativ sanktion, inklusive belopp på de administrativa böter som en 
tillsynsmyndighet kan utfärda.

Ändringsförslag 317

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Föredraganden förordar att tillsynsmyndigheterna ska få större befogenheter när det gäller 
att göra utredningar och besluta om sanktioner. Kommissionens förslag var emellertid alltför 
föreskrivande. Det nya sanktionssystem som föreslås bygger på ett antal kriterier som måste 
beaktas för att fastställa den administrativa sanktionen, däribland storleken på de böter som 
en tillsynsmyndighet kan besluta.

Ändringsförslag 318

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Föredraganden förordar att tillsynsmyndigheterna ska få större befogenheter när det gäller 
att göra utredningar och besluta om sanktioner. Kommissionens förslag var emellertid alltför 
föreskrivande. Det nya sanktionssystem som föreslås bygger på ett antal kriterier som måste 
beaktas för att fastställa den eventuella administrativa sanktionen.
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Ändringsförslag 319

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på högst 250 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, högst 0,5 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
artikel 12.1–12.2.

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

Or. en

Motivering

Överträdelser av artikel 12.4 flyttas till punkt 5, eftersom uttag av olagliga avgifter för 
framställningar från registrerade kan få dessa att avstå från att göra framställningar och 
dessutom görs för ekonomisk vinning. Detta bör därför vara en försvårande omständighet.
Sådana avgifter utnyttjas för närvarande av vissa registeransvariga för att avskräcka 
registrerade från att utöva sina rättigheter. Se relaterat ändringsförslag avseende punkt 5.

Ändringsförslag 320

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på högst 500 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, högst 1 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
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uppsåtligen eller av oaktsamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
artiklarna 11, 12.3–12.4, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 24, 28, 31.4, 44.3, 80, 82 och 83.

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

Or. en

Motivering

Överträdelser av artikel 12.4 flyttas från punkt 4 till punkt 5, eftersom uttag av olagliga 
avgifter för framställningar från registrerade kan få dessa att avstå från att göra 
framställningar och dessutom görs för ekonomisk vinning. Detta bör därför vara en 
försvårande omständighet. Sådana avgifter utnyttjas för närvarande av vissa 
registeransvariga för att avskräcka registrerade från att utöva sina rättigheter. Se relaterat 
ändringsförslag avseende punkt 4.

Ändringsförslag 321

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska utfärda böter 
på högst 1 000 000 euro eller, om det är 
fråga om ett företag, högst 2 % av dess 
årliga omsättning, till var och en som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
andra bestämmelser i denna förordning 
än de som avses i punkterna 4–5.

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

Or. en

Motivering

Den föreslagna formuleringen garanterar att överträdelser av förordningen som inte räknas 
upp i punkterna 4–5 kan sanktioneras med böter.

Ändringsförslag 322

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska i 
enlighet med artikel 66 regelbundet 
bedöma tillsynsmyndigheternas 
sanktioner och se till att de är 
konsekventa.

Or. en

Motivering

Europeiska dataskyddsstyrelsen är bäst skickad att se till att myndigheternas sanktioner är 
konsekventa.

Ändringsförslag 323

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De absoluta administrativa bötesbeloppen måste regelbundet uppdateras eftersom 
förordningen ska vara i kraft en längre tid. Procentsatserna kan emellertid inte ändras genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 324

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

De absoluta administrativa bötesbeloppen måste regelbundet uppdateras eftersom 
förordningen ska vara i kraft en längre tid. Procentsatserna kan emellertid inte ändras genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 325

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning och i enlighet med artikel 9.2 h 
ska behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd ske på grundval 
av unionslagstiftning eller 
medlemsstaternas nationella lagstiftning, 
vilken ska föreskriva lämpliga och 
konkreta åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen och vara 
nödvändig med hänsyn till

1. I enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning, särskilt artikel 9.2 h, ska 
behandling av personuppgifter om en 
registrerads hälsotillstånd ske på grundval 
av unionslagstiftning eller 
medlemsstaternas nationella lagstiftning, 
vilken ska föreskriva lämpliga och 
konkreta åtgärder för att skydda den 
registrerades intressen och grundläggande 
rättigheter, och vara nödvändig med 
hänsyn till

Or. en

Motivering

Förtydligande, eftersom ”berättigade intressen” normalt gäller den registeransvarige, inte 
den registrerade (se artikel 6.1 a).

Ändringsförslag 326

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om de ändamål som avses i leden a–c 
kan uppnås utan användning av 
personuppgifter ska sådana uppgifter inte 
användas för dessa ändamål.

Or. en
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Motivering

Förtydligande av att principen om minimering av behandling av personuppgifter även gäller 
om sådan behandling regleras genom medlemsstaternas lagstiftning. Uppgifter om 
hälsotillstånd är ytterst känsliga och förtjänar starkast tänkbara skydd.

Ändringsförslag 327

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Personuppgifter som rör hälsotillstånd 
ska få behandlas om detta är nödvändigt
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga forskningsändamål endast 
med den registrerades samtycke och med 
förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder 
som avses i artikel 83.

Or. en

Motivering

Förtydligande av att principen om minimering av behandling av personuppgifter även gäller 
om sådan behandling regleras genom medlemsstaternas lagstiftning. Uppgifter om 
hälsotillstånd är ytterst känsliga och förtjänar starkast tänkbara skydd.

Ändringsförslag 328

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får i sin lagstiftning 
föreskriva undantag från det krav på 
samtycke för forskning som avses i 
punkt 2 om det handlar om forskning av 
exceptionellt starkt allmänintresse, 
förutsatt att denna forskning inte kan 
göras på annat sätt. De berörda 
uppgifterna ska vara anonymiserade eller, 
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om detta inte är möjligt för 
forskningsändamål, pseudonymiserade på 
ett sätt som uppfyller högsta tekniska 
krav, och alla nödvändiga åtgärder ska 
vidtas för att förhindra identifiering av de 
registrerade. Behandlingen ska 
godkännas på förhand av den behöriga 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 34.1.

Or. en

Motivering

Genom ändringarna av punkt 2 och 2a säkerställs att uppgifter om hälsotillstånd, som är 
ytterst känsliga, bara får användas utan den registrerades samtycke om det tjänar ett 
exceptionellt starkt allmänintresse och i så fall måste anonymiseras eller åtminstone 
pseudonymiseras på ett sätt som uppfyller högsta tekniska krav. Se punkt 9 i 
Europarådets rekommendation R(97) 5 om skydd av medicinska uppgifter.

Ändringsförslag 329

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 330

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

En anmälningsskyldighet som den i artiklarna 80, 82 och 84 införs.

Ändringsförslag 331

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 332

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 333

Förslag till förordning
Artikel 82a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82a
Behandling av personuppgifter i ärenden 

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

Or. en

Motivering

Social trygghet är, i likhet med sysselsättning, ett mycket komplicerat område som i många 
avseenden regleras på nationell nivå. Medlemsstaterna bör därför få anta eller behålla 
särskilda lagar som reglerar det närmare uppgiftsskyddet för offentliga institutioner på detta 
område.

Ändringsförslag 334

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Inom ramen för denna förordning får 
personuppgifter som inte tillhör de 
uppgiftskategorier som omfattas av 
artiklarna 8 och 9 behandlas för historiska, 
statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast under 
förutsättning att

Or. en

Motivering

Uppgifter om barn och känsliga uppgifter får bara användas för forskning enligt villkoren i 
de nya punkterna 1a och 1b. De får bara användas utan den registrerades samtycke om det 
tjänar ett exceptionellt starkt allmänintresse och måste i så fall anonymiseras eller åtminstone 
pseudonymiseras på ett sätt som uppfyller högsta tekniska krav.

Ändringsförslag 335

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppgifter som gör det möjligt att hänföra 
information till en identifierad eller 
identifierbar registrerad person hålls 
åtskilda från övrig information så länge 

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

åtskilda från övrig information.

Or. en

Ändringsförslag 336

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om inte annat följer av undantaget i 
punkt 1b får personuppgifter som tillhör 
de uppgiftskategorier som omfattas av 
artiklarna 8 och 9 behandlas för 
historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål endast med den 
registrerade personens samtycke.

Or. en

Motivering

Uppgifter om barn och känsliga uppgifter kan i regel bara användas för forskning med den 
registrerades samtycke.

Ändringsförslag 337

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna får i sin lagstiftning 
föreskriva undantag från det krav på 
samtycke för forskning som avses i 
punkt 1a om det handlar om forskning av 
exceptionellt starkt allmänintresse, 
förutsatt att denna forskning inte kan 
göras på annat sätt. De berörda 
uppgifterna ska vara anonymiserade eller, 
om detta inte är möjligt för 
forskningsändamål, pseudonymiserade på 
ett sätt som uppfyller högsta tekniska 



PR\922387SV.doc 203/217 PE501.927v02-00

SV

krav, och alla nödvändiga åtgärder ska 
vidtas för att förhindra att de registrerade 
kan identifieras. Behandlingen ska 
godkännas på förhand av den behöriga 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 34.1.

Or. en

Motivering

Om den registrerade inte har gett sitt samtycke bör känsliga uppgifter och uppgifter om barn 
bara användas för forskningsändamål om det sker på grundval av lagstiftning och tjänar ett 
exceptionellt starkt allmänintresse. Annars kan all slags ”forskning”, oavsett om den bedrivs 
av akademiska institutioner eller företag, inklusive marknadsundersökningar, användas som 
en förevändning för att åsidosätta allt skydd som föreskrivs i andra delar av förordningen, 
t.ex. i artikel 6, på rättsliga grunder. Formuleringen är identisk med de föreslagna 
bestämmelserna i artikel 81.

Ändringsförslag 338

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 339

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) offentliggörandet av personuppgifter är 
nödvändigt för att lägga fram 

utgår
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forskningsresultat eller för att underlätta 
forskning, så länge inte den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter överskuggar dessa intressen,
eller

Or. en

Motivering

Forskningsändamål bör inte väga tyngre än den registrerades intresse av att hans eller 
hennes personuppgifter inte ska publiceras. Se den relaterade artikeln 17.2

Ändringsförslag 340

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den registrerade har gjort uppgifterna 
offentliga.

b) den registrerade har gjort uppgifterna 
offentliga.

Or. en

Ändringsförslag 341

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Befogenheten att anta delegerade akter utgår eftersom den kan beröra väsentliga delar av 
lagstiftningen. Andra krav bör föreskrivas i förordningen (såsom skett i och med de nya 
punkterna 1a och 1b).

Ändringsförslag 342

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje medlemsstat ska senast den dag 
som anges i artikel 91.2 anmäla till 
kommissionen vilka nationella 
bestämmelser den antar i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1b, och dessutom 
utan dröjsmål anmäla senare 
ändringslagstiftning eller ändringar som 
rör dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

En anmälningsskyldighet som den i artiklarna 80, 82 och 84 införs.

Ändringsförslag 343

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för denna förordning får 
medlemsstaterna anta särskilda 
bestämmelser för att fastställa 
tillsynsmyndigheternas undersökande 
befogenheter enligt artikel 53.2 gentemot
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 

1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning anta 
särskilda bestämmelser när det gäller
registeransvariga eller registerförare som 
enligt nationell lag eller bestämmelser som 
fastställts av behöriga nationella organ 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
motsvarande former av förbud mot att 
lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt 
och står i proportion till vad som behövs 
för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter med tystnadsplikten i syfte 
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för att förena rätten till skydd för 
personuppgifter och tystnadsplikten.

att fastställa

a) registrerades rättigheter enligt 
artiklarna 11–20 i enlighet med artikel 21,
b) tillsynsmyndigheternas 
utredningsbefogenheter enligt 
artikel 53.2.

Dessa bestämmelser ska endast tillämpas 
med avseende på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

De särskilda bestämmelser som avses i 
punkt 1 ska endast tillämpas med avseende 
på personuppgifter som den 
registeransvarige eller registerföraren har 
erhållit i samband med en verksamhet som 
omfattas av denna tystnadsplikt.

Or. en

Motivering

Förtydligande av att den registrerades rätt att få tillgång till sina uppgifter, få dem raderade 
eller åtgärdade på annat sätt kan inskränkas av sekretesskäl när det gäller yrken som 
omfattas av tystnadsplikt.

Ändringsförslag 344

Förslag till förordning
Artikel 85a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85a
Respekt för mänskliga rättigheter

Denna förordning ska inte påverka 
skyldigheten att iaktta de grundläggande 
rättigheter och de grundläggande 
rättsprinciper som återges i artikel 6 i 
EU-fördraget, och alla skyldigheter som 
åligger rättsliga myndigheter i detta 
avseende ska kvarstå opåverkade.

Or. en



PR\922387SV.doc 207/217 PE501.927v02-00

SV

Motivering

Bestämmelse om skydd av de grundläggande rättigheterna för att se till att länders 
uppgiftsskydd och skydd av de grundläggande rättigheterna inte försvagas av denna 
förordning.

Ändringsförslag 345

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 7.4c, 11.2b, 12.5, 14.7, 17.9, 
22.4, 31.5, 32.5, 33.6, 38.4, 39.2, 41.3,
41.5, 79.7, 81.3 och 82.3 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 346

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3,
17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3,
31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2,
43.3, 44.7, 79, 81.3, 82.3 och 83.3 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande 
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 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 7.4c, 11.2b, 12.5, 14.7, 17.9, 
22.4, 31.5, 32.5, 33.6, 38.4, 39.2, 41.3,
41.5, 79.7, 81.3 och 82.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
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har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 347

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 15.3, 17.9, 20.6,
22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 30.3, 31.5, 32.5,
33.6, 34.8, 35.11, 37.2, 39.2, 43.3, 44.7, 
79, 81.3, 82.3 eller 83.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
7.4c, 11.2b, 12.5, 14.7, 17.9, 22.4, 31.5, 
32.5, 33.6, 38.4, 39.2, 41.3, 41.5, 79.7,
81.3 eller 82.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av fyra månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med två 
månader på initiativ av Europaparlamentet 
eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 348

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska anta delegerade 
akter enligt artiklarna 17.9, 31.5, 32.5 och 
33.6 senast [sex månader före den dag 
som avses i artikel 91.2]. Kommissionen 
får förlänga tidsfristen med sex månader.

Or. en
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Motivering

Av rättssäkerhetsskäl ska delegerade akter med närmare bestämmelser om krav och villkor 
för rätten till radering och rätten att bli bortglömd, om anmälningar om personuppgiftsbrott 
till tillsynsmyndigheter och registrerade personer och om konsekvensbedömningar avseende 
uppgiftsskydd antas i god tid före denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag 349

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Följdändring. På grund av ändringen av lämplighetsvärderingen för tredjeländer från en 
genomförandeakt till en delegerad akt, samt att påskyndat förfarande inte längre är möjligt.
Se relaterad ändring av artikel 41.5 som innehöll den enda hänvisningen till artikel 87.3.

Ändringsförslag 350

Förslag till förordning
Artikel 89a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 89a
Uppgiftsbehandling som utförs av 

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

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att se till att förordningen stämmer överens med lagar som 
reglerar EU:s institutioner, organ och byråer, t.ex. förordning (EG) nr 45/2001, men även 
med lagarna för alla EU-organ som har egna regler om uppgiftsskydd och som leder till ett 
lapptäcke av olika bestämmelser som gör det mycket svårt för registrerade att utöva sina 
rättigheter.
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MOTIVERING

Inledning

Enligt artikel 8 i EU:s stadga om rätten till skydd av personuppgifter:

1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den 

berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en 
har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få 
rättelse av dem.

3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Sedan direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter antogs har det skett stora 
förändringar på uppgiftsskyddsområdet. Det handlar framför allt om att tekniken har 
utvecklats, att personuppgifter i större utsträckning samlas in och behandlas för bl.a. 
brottsbekämpningssyften, att det har uppstått ett lapptäcke av olika tillämpliga 
uppgiftsskyddsregler och att marknader och samarbete har globaliserats.

Direktivet har dessutom inte lett till en verklig harmonisering på grund av att medlemsstaterna 
har genomfört dess bestämmelser på olika sätt. Det har i denna situation blivit allt svårare för 
enskilda (registrerade personer) att utöva sin rätt till uppgiftsskydd.

Det har slutligen även bromsat den inre marknadens utveckling eftersom företag (som 
kontrollerar eller behandlar personuppgifter, registeransvariga) och enskilda ställs inför olika 
uppgiftsskyddskrav.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har unionen en konkret rättslig grund för 
uppgiftsskydd som omfattar behandling av personuppgifter inom den offentliga och den 
privata sektorn, men även i samband med brottsbekämpning (till följd av att den 
”pelarstruktur” som fanns före Lissabonfördraget har försvunnit) (artikel 16.2 i 
EUF-fördraget). Kommissionen har använt artikel 16.2 som rättslig grund för de föreliggande 
förslagen om en översyn av unionens regelverk för uppgiftsskydd. Kommissionen har lagt 
fram ett förslag till en förordning (COM(2012)0011) som ska ersätta direktiv 95/46/EG 
(föredragande: Jan Philipp Albrecht, De gröna/EFA) och ett direktiv (COM(2012)0010) som 
ska ersätta rambeslutet 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas för att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott (föredragande: Dimitrios Droutsas, S&D). Båda 
föredragandena stöder målet om ett helt enhetligt, harmoniserat och stabilt regelverk som 
garanterar ett starkt skydd av all uppgiftsbehandling inom EU. 1 För att uppnå detta mål måste 
kommissionens förslag betraktas som ett enda paket som kräver en samordnad 
lagstiftningsbehandling av båda texterna.

                                               
1 DT/905569SV.doc.
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Omfattande diskussioner har förts om uppgiftsskyddsreformen mellan föredragandena och 
skuggföredragande, föredragande och skuggföredragande för yttrandena från utskotten (ITRE, 
IMCO, JURI, EMPL), rådets ordförandeskap, kommissionen och berörda parter 
(dataskyddsmyndigheter, nationella myndigheter, branschen, medborgarrätts- och 
konsumentorganisationer, akademiska experter) för att se till att det finns ett brett stöd för 
parlamentets linje.

En workshop för berörda parter organiserades av LIBE den 29 maj 2012. LIBE höll även sitt 
årliga interparlamentariska utskottssammanträde tillsammans med nationella parlament inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa om uppgiftsskyddsreformpaketet den 9–10 oktober 2012.
Detta resulterade i fyra arbetsdokument om uppgiftsskyddsreformpaketet.

Ståndpunkt när det gäller förslaget till förordning om uppgiftsskydd

Kommissionens förslag går ut på att
– ta ett samlat grepp på uppgiftsskydd,
– stärka enskildas rättigheter,
– ytterligare främja inremarknadsaspekten och förbättra tillämpningen av bestämmelser om 
uppgiftsskydd, och
– stärka den globala dimensionen.

Föredraganden stöder dessa ambitioner och lägger fram sin ståndpunkt utifrån detta.

Ett samlat grepp på uppgiftsskydd

Föredraganden välkomnar, såsom framgår av arbetsdokumentet av den 6 juli 20121, att 
kommissionen har valt att ersätta direktiv 95/46/EG med en (direkt tillämplig) förordning, 
eftersom detta bör minska fragmenteringen när det gäller medlemsstaternas tillämpning av 
uppgiftsskydd.

Han ansluter sig även till den pragmatiska hållning som kommissionen har valt och som 
innebär att det inom ramen för förordningen ges utrymme för medlemsstaterna att behålla 
eller anta särskilda bestämmelser om t.ex. yttrandefrihet, tystnadsplikt, hälsa och 
sysselsättning (artiklarna 81–85). Det hänvisas särskilt till arbetet inom utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, som ska avge ett yttrande om artikel 82. 2

EU:s institutioner omfattas inte av den nya förordningen. De bör emellertid omfattas för att se 
till att det finns ett konsekvent och enhetligt regelverk som gäller i hela unionen. Detta 
förutsätter en anpassning av EU:s rättsakter, i synnerhet förordning (EG) nr 45/2001, så att de 
till fullo överensstämmer med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen innan denna börjar 
tillämpas. Föredraganden anser att det även behövs en mer horisontell debatt om hur det 
nuvarande lapptäcket av uppgiftsskyddsregler för olika EU-organ (t.ex. Europol och Eurojust) 
ska hanteras och hur överensstämmelse med uppgiftsskyddspaketet (artikel 2 b, artikel 89a) 
ska uppnås.

                                               
1 DT/905569SV.doc.
2 PA/918358SV.doc.
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Föredraganden beklagar djupt att kommissionens förslag inte omfattar samarbete på 
brottsbekämpningsområdet (om vilket ett särskilt direktiv föreslås). Detta orsakar en juridisk 
ovisshet kring rättigheter och skyldigheter i gränsöverskridande ärenden, t.ex. när 
brottsbekämpningsmyndigheter får tillgång till kommersiella uppgifter för 
brottsbekämpningsändamål och vid överföringar mellan brottsbekämpningsmyndigheter och 
andra myndigheter. Dessa frågor tas upp i betänkandet om förslaget till direktiv, där det även 
föreslås ändringar. I förordningen fastställs att endast myndigheters (inte privata företags) 
brottsbekämpande verksamhet är undantagen från förordningen och att den tillämpliga 
lagstiftningen bör innehålla tillfredsställande garantier baserade på principerna om 
nödvändighet och proportionalitet (artiklarna 2 e och 21).

Förordningens territoriella tillämpningsområde är en viktig fråga för att kunna tillämpa EU:s 
lagstiftning om uppgiftsskydd på ett enhetligt sätt. Föredraganden vill klargöra att 
förordningen även bör vara tillämplig på registeransvariga som inte är etablerade i unionen 
när målet med behandlingen är att erbjuda varor eller tjänster till registrerade personer i 
unionen, oavsett om betalning krävs för dessa varor eller tjänster, eller att övervaka de 
registrerade personernas beteende (artikel 3.2).

Förordningen måste även vara heltäckande när det gäller att skapa rättssäkerhet. Ett 
omfattande utnyttjande av delegerade akter och genomförandeakter skulle strida mot detta 
mål. Föredraganden föreslår därför att flera bestämmelser som ger kommissionen rätt att anta 
delegerade akter ska strykas. För att där det är möjligt skapa rättssäkerhet har föredraganden 
ersatt flera akter med mer utförliga formuleringar i förordningen (t.ex. artiklarna 6.1b, 15 och
35.10). I övriga fall föreslår föredraganden att Europeiska dataskyddsstyrelsen ska få i 
uppdrag att fastställa närmare kriterier och krav för en viss bestämmelse i stället för att 
kommissionen ska ha rätt att anta delegerade akter. Skälet till detta är att det i dessa fall 
handlar om samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och att dessa är bättre skickade 
att fastställa vilka principer och metoder som ska tillämpas (t.ex. artiklarna 23.3, 30.3, 42.3,
44.7 och 55.10).

Stärka enskildas rättigheter

Eftersom förordningen avser en grundläggande rättighet förkastas en begränsning av det 
materiella tillämpningsområdet, i synnerhet när det gäller definitionen av ”personuppgifter”, 
t.ex. genom att det införs subjektiva inslag beträffande vad registeransvariga ska göra för att 
identifiera personuppgifter. Begreppet ”personuppgifter” förtydligas dessutom genom 
objektiva kriterier (artikel 4.1, skälen 23–24). Befogad oro beträffande specifika 
affärsmodeller kan hanteras utan att enskilda berövas sina grundläggande rättigheter.
Föredraganden uppmuntrar i detta sammanhang pseudonymiserad och anonymiserad 
användning av tjänster. När det gäller användning av pseudonymiserade uppgifter kan 
lättnader göras beträffande registeransvarigas skyldigheter (artiklarna 4.2 a och 10, skäl 23).

Samtycke bör även i fortsättningen vara en hörnsten i EU:s uppgiftsskydd, eftersom det är det 
bästa sättet för enskilda att kontrollera uppgiftsbehandling. Information till registrerade bör 
vara lättbegriplig och t.ex. ges i form av standardiserade logotyper eller ikoner (artikel 11.2a 
och 11.2b). Tekniska standarder som uttrycker en registrerad persons tydliga önskemål kan 
betraktas som en giltig form av uttryckligt samtycke (artiklarna 7.2a och 23).
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För att se till att profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa aktiviteter 
definieras och regleras (artiklarna 4.3 b, 14.1 g, 14.1 ga, 14.1 gb, 15.1 och 20). Andra rättsliga 
grunder för behandling än samtycke, i synnerhet registeransvarigas ”berättigade intressen”, 
bör tydligt definieras (ändringsförslag om att artikel 6.1 f ska ersättas med en ny artikel 6.1a, 
6.1b och 6.1c).

Avgränsning av syfte är ett grundläggande inslag i uppgiftsskydd eftersom detta skyddar 
registrerade från oförutsedd utökning av behandlingen av uppgifter. Det bör inte vara möjligt 
att enbart med stöd av den registeransvariges berättigade intresse ändra syftet med 
personuppgifterna efter det att de har samlats in. Föredraganden föreslår därför att artikel 6.4 
ska utgå i stället för att utvidgas.

Föredraganden stöder en förstärkning av rätten till tillgång, med en rätt till uppgiftsportabilitet 
– dvs. att man ska ha rätt att flytta sina uppgifter från en plattform till en annan. I den digitala 
tidsåldern har registrerade personer, även i sin roll som konsumenter, rätt att rimligen förvänta 
sig att få sina personuppgifter i en allmänt använd elektronisk form (artikel 15.2 a). Han 
föreslår därför att artiklarna 15 och 18 ska slås ihop.

I takt med att mer och mer information som kan få betydande konsekvenser lämnas ut är 
rätten att radera uppgifter och rätten att rätta uppgifter fortsatt viktiga för de registrerade.
”Rätten att bli bortglömd” ska ses mot denna bakgrund. Genom de ändringar som föreslås 
klargörs dessa rättigheter i den digitala miljön, samtidigt som det allmänna undantaget för 
yttrandefrihet kvarstår. När det gäller uppgifter som överförs till tredje parter eller som 
offentliggörs utan lämplig rättslig grund bör den ursprunglige registeransvarige vara skyldig 
att informera dessa tredje parter och se till att uppgifterna raderas. Om den enskilde har 
samtyckt till att hans eller hennes uppgifter offentliggörs är en ”rätt att bli bortglömd” 
emellertid varken berättigad eller realistisk (artikel 17, skäl 54).

Rätten att motsätta sig vidare uppgiftsbehandling bör alltid vara kostnadsfri och uttryckligen 
erbjudas den registrerade personen på ett rakt, tydligt och anpassat språk (artikel 19.2). Det är 
även nödvändigt att skapa bättre möjligheter att få upprättelse, även av organisationer som 
agerar i allmänhetens intresse (artiklarna 73 och 76).

Ytterligare främjande av inremarknadsaspekten och bättre tillämpning av 
bestämmelser om uppgiftsskydd

Föredraganden välkomnar den föreslagna ändringen från krav på anmälan till 
dataskyddsmyndigheter till praktisk ansvarighet och uppgiftsskyddsombud på företag. Den 
föreslagna förordningen kan förenklas genom att informationsrättigheter och 
dokumentationskrav slås ihop eftersom de i grunden utgör två sidor av samma mynt. Detta 
kommer att minska de administrativa bördorna för registeransvariga och göra det enklare för 
enskilda att förstå och utöva sina rättigheter (artiklarna 14 och 28). I dagens datormolnmiljö 
bör tröskeln för obligatorisk utnämning av ett uppgiftsskyddsombud inte grundas på ett 
företags storlek, utan snarare på hur relevant behandlingen av uppgifterna är (kategori av 
personuppgifter, typ av behandling och antal personer vars uppgifter behandlas) (artikel 35).
Det förtydligas att uppgiftsskyddsombudet kan vara en deltidstjänst, beroende på företagets 
storlek och mängden uppgiftsbehandling (skäl 75).
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Inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard välkomnas som en viktig innovation i 
reformen. Därmed säkerställs att bara uppgifter som krävs för ett särskilt ändamål verkligen 
behandlas. Producenter och tjänsteleverantörer uppmanas vidta lämpliga åtgärder.
Europeiska dataskyddsstyrelsen bör få i uppdrag att ge ytterligare vägledning (artikel 23).
Syftet med ändringsförslagen beträffande konsekvensbedömningar av integritetsskyddet är att 
ytterligare fastställa i vilka situationer sådana bedömningar bör göras (artikel 33.2) och vilka 
inslag som bör bedömas (artikel 33.3).

Föredraganden föreslår att den tidsfrist inom vilken ett personuppgiftsbrott ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten ska förlängas från 24 till 72 timmar. För att förhindra 
”informationströtthet” hos registrerade bör dessutom bara fall där personuppgiftsbrottet kan 
försvaga skyddet av den registrerades personuppgifter eller integritet, t.ex. vid identitetsstöld, 
id-bedrägerier, ekonomiska förluster, fysisk skada, betydande förödmjukelse eller skadat 
anseende, meddelas den registrerade. Anmälan bör även innehålla en beskrivning av typen av 
personuppgiftsbrott och information om rättigheter, inbegripet möjligheter att få upprättelse 
(artiklarna 31 och 32). När det gäller anmälningar om personuppgiftsbrott, 
konsekvensbedömningar och rätten till radering och rätten att bli bortglömd föreslås att 
kommissionen antar delegerade akter innan förordningen börjar tillämpas för att uppnå 
rättssäkerhet (artikel 86.5a).

Såväl uppförandekoder som certifieringar och förseglingar kan stödjas, men det behövs även 
incitament för ett fastställande och en tillämpning av tydligare bestämmelser om de principer 
som de måste innehålla och om konsekvenserna av olaglig behandling av uppgifter, 
skadeståndsskyldigheter och besläktade frågor. Uppförandekoder som kommissionen 
förklarar vara i enlighet med förordningen ska ge registrerade personer verkställbara 
rättigheter. Certifieringsförseglingar måste ange det formella förfarandet för att utfärda och 
återkalla förseglingen och garantera överensstämmelse med uppgiftsskyddsprinciper och 
registrerades rättigheter (artiklarna 38 och 39).

Genom förordningen bör även säkerställas en enhetlig verksamhetsstruktur för alla 
dataskyddsmyndigheter. För att detta ska fungera är det viktigt att dataskyddsmyndigheter, 
som måste vara fullständigt oberoende, får tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag (artikel 47). Samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter ska även förstärkas genom 
den europeiska dataskyddsstyrelsen (som ska ersätta den nuvarande 
”Artikel 29-arbetsgruppen”). Föredraganden anser att den planerade mekanismen för 
samarbete och enhetlighet bland nationella datatillsynsmyndigheter är ett stort steg mot en 
sammanhängande tillämpning av uppgiftsskyddslagstiftningen i hela EU. Den modell som 
föreslås av kommissionen garanterar emellertid inte ett nödvändigt oberoende för 
dataskyddsmyndigheter. Efter att ha tagit ställning till olika alternativ föreslås en annan 
mekanism som baseras på idén om en ledande dataskyddsmyndighet, men även bygger på ett 
nära samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna för att garantera samstämmighet 
(artiklarna 51 och 55a). En dataskyddsmyndighet har i huvudsak behörighet att utöva tillsyn 
över uppgiftsbehandling inom sitt territorium eller uppgiftsbehandling som rör registrerade 
som är hemmahörande inom dess territorium. När det gäller uppgiftsbehandling hos en 
registeransvarig eller registerförare som är etablerad i mer än en medlemsstat eller som berör 
registrerade i flera medlemsstater ska dataskyddsmyndigheten där det huvudsakliga driftstället 
ligger vara den ledande myndigheten och fungera som kontaktpunkt för den registeransvarige 
eller registerföraren (samlad kontaktpunkt). Den ledande myndigheten ska sörja för 
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samordning med berörda myndigheter och rådfråga övriga myndigheter innan den fattar 
beslut om åtgärder. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska utse den ledande myndigheten i fall 
där det råder oklarhet eller där dataskyddsmyndigheterna inte kan komma överens. Om en 
dataskyddsmyndighet som berörs av ett ärende inte vill ställa sig bakom den åtgärd som har 
föreslagits av den ledande myndigheten ska Europeiska dataskyddsstyrelsen utfärda ett 
yttrande. Om den ledande myndigheten inte vill rätta sig efter detta yttrande ska den 
informera Europeiska dataskyddsstyrelsen och ange skälen till detta. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen kan fatta ett slutligt beslut med kvalificerad majoritet, vilket ska vara 
bindande för tillsynsmyndigheten. Beslutet kan bli föremål för domstolsprövning 
(artiklarna 45a, 55 och 58). Kommissionen kan även överklaga beslutet till EU-domstolen och 
begära att åtgärden ska skjutas upp (artikel 61a).

Föredraganden förordar att dataskyddsmyndigheterna ska få större befogenheter när det gäller 
att göra utredningar och besluta om sanktioner. Kommissionens förslag var emellertid alltför 
föreskrivande. Han föreslår en förenklad ordning som ger dataskyddsmyndigheter större 
handlingsfrihet, samtidigt som Europeiska dataskyddsstyrelsen får i uppdrag att se till att 
rättstillämpningen är konsekvent (artiklarna 52, 53, 78 och 79). Sanktionssystemet förtydligas 
även genom att det införs flera kriterier som måste beaktas för att fastställa storleken på de 
böter som en dataskyddsmyndighet kan utdöma.

Stärka den globala dimensionen

Kommissionen behåller sin befogenhet att anta beslut om lämplighet eller icke-lämplighet vad 
gäller tredjeländer, tredjeländers territorier och internationella organisationer. Den föreslagna 
nya möjligheten att erkänna sektorer i tredjeländer som lämpliga förkastas emellertid av 
föredraganden, eftersom den skulle öka den juridiska ovissheten och undergräva unionens mål 
om ett harmoniserat och sammanhängande internationellt regelverk om uppgiftsskydd.
Kriterierna för att bedöma tredjeländers lämplighet förstärks (artikel 41.2). Det föreslås även 
att kommissionens beslut om lämplighet ska fattas genom en delegerad akt i stället för en 
genomförandeakt för att ge rådet och parlamentet möjlighet att utnyttja sin kontrollrättighet 
(artikel 41.3 och 41.5).

Om det inte finns något beslut om lämplighet bör registeransvariga och registerförare sörja för 
ett tillfredsställande skydd genom att vidta lämpliga åtgärder, t.ex. tillämpa bindande 
företagsregler eller standardbestämmelser om uppgiftsskydd som har antagits av 
kommissionen eller en tillsynsmyndighet. Ändringarna av artiklarna 41.1a och 42 förtydligar 
och beskriver utförligt de nödvändiga garantier som sådana rättsakter bör innehålla.

En ny artikel 43a föreslås för att hantera frågan om när myndigheter eller domstolar i 
tredjeländer begär att få tillgång till personuppgifter som lagras och behandlas i EU.
Överföring bör endast beviljas av dataskyddsmyndigheter sedan det har kontrollerats att 
överföringen är förenlig med förordningen och i synnerhet med artikel 44.1 d eller e. Denna 
situation kommer att bli ännu viktigare i takt med att datormolntekniken sprids och måste 
därför hanteras i detta sammanhang.
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Sammanfattning

Föredraganden ställer sig bakom målet att stärka rätten till skydd av personuppgifter, men 
samtidigt skapa ett enhetligt regelverk och minska de administrativa bördorna för 
registeransvariga. Han föreslår att kommissionens roll i genomförandet ska minimeras genom 
att grundläggande inslag förtydligas i själva texten till förordningen och genom att det 
praktiska genomförandet av samarbetsmekanismen överlåts åt dataskyddsmyndigheterna. Han 
föreslår att det ska läggas större tonvikt vid användningen av tekniska åtgärder för att skydda 
personuppgifter och garantera regelefterlevnad, i kombination med incitament för 
registeransvariga att använda sådana åtgärder. I linje med ansvarighetsstrategin stärks 
uppgiftsskyddsombudens roll, samtidigt som kravet på förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheterna sänks. Unionens institutioner, organ och byråer bör på medellång sikt 
omfattas av samma regelverk. Om dessa delar kan få stöd från parlamentet, rådet och 
kommissionen kommer det nya regelverket om uppgiftsskydd att innebära en förbättring för 
både enskilda och registeransvariga, samt kunna stå sig i flera år.

Under det omfattande arbete som har utförts tillsammans med skuggföredragande från alla 
politiska grupper och föredragande för yttranden har föredraganden utarbetat ett stort antal 
ändringsförslag som speglar diskussionerna med de berörda kollegerna. Särskilt när det gäller 
principer, rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, den registrerades rättigheter, 
bestämmelser om registeransvariga och registerförare, mekanismen för enhetlighet och 
sanktioner har flera kompromisser inkluderats i detta betänkande. Föredraganden hoppas att 
hans förslag ska tjäna som ett bra underlag för en snabb överenskommelse i 
Europaparlamentet och för förhandlingar inom rådet under det irländska ordförandeskapet.


