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RÄTTELSE 

till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

uppgiftsskyddsförordning) 

 

(EUT L 119, 4.5.2016, s. 1-88.) 

(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför 

antagandet av ovannämnda förordning 

P7_TA(2014)0212) 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

I enlighet med artikel 231 i Europaparlamentets arbetsordning ska ovannämnda förordning 

rättas enligt följande: 

Sidan 14, skäl 71, femte och sjätte meningarna 

I stället för: 

"(71) …  

Sådana åtgärder bör inte gälla barn.  

I syfte att sörja för rättvis och transparent behandling med avseende på den 

registrerade, med beaktande av omständigheterna och det sammanhang i vilket 

personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige använda adekvata 

matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra tekniska och 

organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra 

felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra 

personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar potentiella risker för den 

registrerades intressen och rättigheter och förhindrar bland annat diskriminerande 
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effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller 

hälsostatus eller sexuell läggning, eller som leder till åtgärder som får sådana 

effekter." 

ska det stå: 

"(71) …  

Sådana åtgärder bör inte gälla barn. I syfte att sörja för rättvis och öppen behandling 

med avseende på den registrerade, med beaktande av omständigheterna och det 

sammanhang i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige 

använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra 

tekniska och organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan 

medföra felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras 

samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar potentiella risker för den 

registrerades intressen och rättigheter samt förhindra bland annat diskriminerande 

effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller 

hälsostatus eller sexuell läggning, eller behandling som leder till åtgärder som får 

sådana effekter.". 

Sidan 55, artikel 37.1 c 

I stället för: 

"c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av 

behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 

9 och personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, som avses 

i artikel 10." 

ska det stå: 

"c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av 

behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 

9 eller personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som 

innefattar brott, som avses i artikel 10.". 
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Sidan 58, artikel 41.3 

I stället för: 

"3. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till kriterier för ackreditering 

av ett organ som avses i punkt 1 i den här artikeln till styrelsen i enlighet med den 

mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63." 

ska det stå: 

"3. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till krav för ackreditering av 

ett organ som avses i punkt 1 i den här artikeln till styrelsen i enlighet med den 

mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.". 

39. Sidan 58, artikel 41.5 

I stället för: 

"5. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av ett organ som 

avses i punkt 1 om villkoren för ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller 

om åtgärder som vidtagits av organet strider mot denna förordning. 

ska det stå: 

"5. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av ett organ som 

avses i punkt 1 om kraven för ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om 

åtgärder som vidtagits av organet strider mot denna förordning.". 

Sidan 59, artikel 42.7 

I stället för: 

"7. Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 

för en period på högst tre år och får förnyas på samma villkor under förutsättning att 

kraven fortsätter att vara uppfyllda. Certifiering ska, i tillämpliga fall, återkallas av de 

certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsynsmyndigheten om 

kraven för certifieringen inte eller inte längre uppfylls." 
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ska det stå: 

"7. Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 

för en period på högst tre år och får förnyas på samma villkor under förutsättning att 

de relevanta kriterierna fortsätter att vara uppfyllda. Certifiering ska, i tillämpliga fall, 

återkallas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga 

tillsynsmyndigheten om kriterierna för certifieringen inte eller inte längre uppfylls.". 

42. Sidan 60, artikel 43.3, första meningen 

I stället för: 

"3. Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel 

ska ske på grundval av kriterier som godkänts av den tillsynsmyndighet som är 

behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63." 

ska det stå: 

"3. Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel 

ska ske på grundval av krav som godkänts av den tillsynsmyndighet som är behörig 

enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63.". 

Sidan 60, artikel 43.6 

I stället för: 

"6. De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier som avses i artikel 42.5 

ska offentliggöras av tillsynsmyndigheten i ett lättillgängligt format. 

Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa krav och kriterier till styrelsen. 

Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill för dataskydd i ett register 

och offentliggöra dem på lämpligt sätt." 

ska det stå: 

"6. De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier som avses i artikel 42.5 

ska offentliggöras av tillsynsmyndigheten i ett lättillgängligt format. 

Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa krav och kriterier till styrelsen.". 
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49. Sidan 69, artikel 57.1, led p 

I stället för: 

"p) Utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av ett organ för övervakning av 

uppförandekoder enligt artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43." 

ska det stå: 

"p) Utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av 

uppförandekoder enligt artikel 41 och av ett certifieringsorgan enligt artikel 43." 

53. Sidan 74, artikel 64.1 c 

I stället för: 

"c) syftar till att godkänna kriterierna för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller 

ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3," 

ska det stå: 

"c) syftar till att godkänna kraven för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller av 

ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3 eller de kriterier för certifiering som avses i 

artikel 42.5,". 

Sidan 74, artikel 64.6, 64.7 och 64.8 

I stället för: 

"6. Den behöriga tillsynsmyndigheten får inte anta sitt utkast till beslut enligt punkt 1 

inom den period som avses i punkt 3. 

7. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hänsyn till styrelsens 

yttrande och ska, inom två veckor efter att yttrandet inkommit, i ett standardiserat 

elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida den kommer att hålla 

fast vid eller ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översända det 

ändrade utkastet till beslut. 

8. Om den berörda tillsynsmyndigheten underrättar styrelsens ordförande inom den 

period som avses i punkt 7 i den här artikeln om att den inte avser att följa styrelsens 
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yttrande, helt eller delvis, och tillhandahåller en relevant motivering, ska artikel 65.1 

tillämpas." 

ska det stå: 

"6. Den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 får inte anta sitt utkast till beslut 

enligt punkt 1 inom den period som avses i punkt 3. 

7. Den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hänsyn till 

styrelsens yttrande och ska, inom två veckor efter att yttrandet inkommit, i ett 

standardiserat elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida den 

kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall 

översända det ändrade utkastet till beslut. 

8. Om den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 underrättar styrelsens 

ordförande inom den period som avses i punkt 7 i denna artikel om att den inte avser 

att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, och tillhandahåller en relevant 

motivering, ska artikel 65.1 tillämpas.". 

Sidan 74, artikel 65.1 a 

I stället för: 

"a) Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant 

och motiverad invändning mot ett utkast till beslut av den ansvariga myndigheten, 

eller om den ansvariga myndigheten har avslagit denna invändning med motiveringen 

att den inte var relevant eller motiverad. …" 

ska det stå: 

"a) Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant 

och motiverad invändning mot ett utkast till beslut av den ansvariga 

tillsynsmyndigheten och den ansvariga tillsynsmyndigheten inte har instämt i 

invändningen eller har avslagit denna invändning med motiveringen att den inte var 

relevant eller motiverad. …". 
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Sidan 76, artikel 69.2 

I stället för: 

"2. Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 b 

och 70.2 ska styrelsen när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter 

varken begära eller ta emot instruktioner av någon." 

ska det stå: 

"2. Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 och 

70.2 ska styrelsen när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter varken 

begära eller ta emot instruktioner av någon." 

Sidan 77, artikel 70.1 led l 

I stället för: 

"l) se över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommendationer samt den 

bästa praxis som avses i leden e och f," 

ska det stå: 

"l) se över den praktiska tillämpningen av riktlinjerna, rekommendationerna och bästa 

praxisen,". 

Sidan 77, artikel 70.1 led o 

I stället för: 

"o) ackreditera certifieringsorgan och utföra sin periodiska översyn i enlighet med artikel 

43 och föra ett offentligt register över ackrediterade organ i enlighet med artikel 43.6 

och över de ackrediterade personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena som 

är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7," 

ska det stå: 

"o) godkänna kriterierna för certifiering i enlighet med artikel 42.5 och föra ett offentligt 

register över certifieringsmekanismer och sigill och märkningar för dataskydd i 
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enlighet med artikel 42.8 och över de certifierade personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträdena som är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7,". 

Sidan 77, artikel 70.1 led p 

I stället för: 

"p) närmare ange de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan 

enligt artikel 42," 

ska det stå: 

"p) godkänna de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan som 

avses i artikel 43,". 

 

 


