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Förslag till förordning (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) När myndigheten förelägger det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen en sanktion 
i enlighet med kontrollförfarandet bör den 
ta vederbörlig hänsyn till principen ne bis 
in idem, för att undvika att samma 
överträdelse bestraffas två gånger, dels på 
nationell nivå efter tillsynsmyndighetens 
beslut, dels på europeisk nivå efter 
kontrollförfarandet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom det nya förfarandet inleds 
till följd av ett beslut från en behörig 

(6) Eftersom det nya förfarandet inleds 
till följd av ett beslut från en behörig 
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datatillsynsmyndighet bör det vara möjligt 
för det berörda europeiska politiska partiet 
eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen att begära att sanktionen 
omprövas om tillsynsmyndighetens beslut 
upphävs eller om ett rättsmedel mot ett 
sådant beslut har varit framgångsrikt.

datatillsynsmyndighet bör det vara möjligt 
för det berörda europeiska politiska partiet 
eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen att höras innan detta beslut 
fattas och att begära att sanktionen 
omprövas om tillsynsmyndighetens beslut 
upphävs eller om ett rättsmedel mot ett 
sådant beslut har varit framgångsrikt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
Artikel 10a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det kommer till myndighetens 
kännedom att en tillsynsmyndighet i den 
mening som avses i artikel 4.21 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67917 har fattat ett beslut där 
det konstateras att en fysisk eller juridisk 
person har överträtt gällande regler om 
skydd av personuppgifter och det av 
beslutet i fråga framgår, eller det finns 
andra rimliga skäl att anta, att 
överträdelsen är kopplad till den politiska 
verksamhet som bedrivs av ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse i samband med val till 
Europaparlamentet, ska myndigheten 
överlämna ärendet till den kommitté 
bestående av oavhängiga framstående 
personer som inrättas genom artikel 11. 
Kommittén ska avge ett yttrande om 
huruvida det berörda europeiska politiska 
partiet eller den berörda europeiska 
politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat 
eller försökt påverka resultaten av val till 
Europaparlamentet genom att utnyttja 
denna överträdelse. Myndigheten ska 
begära yttrandet utan dröjsmål och senast 
en månad efter tillsynsmyndighetens 
beslut. Kommittén ska avge sitt yttrande 
inom en kort, rimlig frist som fastställs av 
myndigheten.

1. Ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse ska inte 
påverka eller försöka påverka resultaten 
av val till Europaparlamentet genom att 
utnyttja en överträdelse, från en fysisk 
eller juridisk persons sida, av de gällande 
reglerna om skydd av personuppgifter. 
Denna punkt ska endast gälla om en 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat, i den 
mening som avses i artikel 4.21 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67917, genom ett verkställbart 
beslut har fastställt att en överträdelse av 
gällande regler om uppgiftsskydd har 
inträffat.
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2. När myndigheten får kännedom om 
det uppförande som omfattas av punkt 1, 
och underrättas om det verkställbara 
beslutet från den tillsynsmyndighet som 
avses i punkt 1, ska den överlämna ärendet 
till den kommitté bestående av oavhängiga 
framstående personer som inrättas genom 
artikel 11 utan dröjsmål och senast tre 
månader efter den underrättelsen. 
Kommittén ska avge ett yttrande inom en 
kort, rimlig frist som fastställs av 
myndigheten över huruvida det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen i fråga har 
överträtt punkt 1.

Med beaktande av kommitténs yttrande 
ska myndigheten besluta, i enlighet med 
artikel 27.2 a, huruvida man ska 
förelägga det europeiska politiska partiet 
eller den europeiska politiska stiftelsen i 
fråga ekonomiska sanktioner. 
Myndighetens beslut ska vara 
vederbörligen motiverat, särskilt med 
avseende på kommitténs yttrande, och ska 
offentliggöras utan dröjsmål.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT 
L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT 
L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led a
 Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
 Artikel 27 – punkt 2 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”vii) Om kommittén, i enlighet med 
artikel 10a, avger ett yttrande där det 
konstateras att ett europeiskt politiskt parti 

”vii) Om ett europeiskt politiskt parti eller 
en europeisk politisk stiftelse har överträtt 
artikel 10a.1.”
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eller en europeisk politisk stiftelse 
avsiktligt har påverkat eller försökt 
påverka resultaten av val till 
Europaparlamentet genom att utnyttja en 
överträdelse av de gällande reglerna om 
skydd av personuppgifter.”

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
Artikel 27 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett sådant beslut av 
tillsynsmyndigheten som avses i artikel 10a 
har upphävts eller om ett rättsmedel mot ett 
sådant beslut har varit framgångsrikt ska 
myndigheten ompröva de eventuella 
sanktioner som har utdömts i enlighet med 
punkt 2 a vii på begäran av det berörda 
europeiska politiska partiet eller den 
berörda europeiska politiska stiftelsen.”

7. Om ett sådant beslut av den 
nationella tillsynsmyndigheten som avses i 
artikel 10a slutgiltigt har upphävts eller om 
ett rättsmedel mot ett sådant beslut har 
varit framgångsrikt och är slutligt ska 
myndigheten ompröva de eventuella 
sanktioner som har utdömts i enlighet med 
punkt 2 a vii på begäran av det berörda 
europeiska politiska partiet eller den 
berörda europeiska politiska stiftelsen.”


