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RÄTTELSER

Rättelse till 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)
(Europeiska unionens officiella tidning L 119 av den 4 maj 2016)
1.

Sidan 3, skäl 13

I stället för:

”(13) För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och undvika
avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre marknaden behövs en
förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska aktörer, däribland
mikroföretag samt små och medelstora företag, och som ger fysiska personer i alla medlemsstater
samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt ålägger personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden samma ansvar, […]”

ska det stå:

”(13) För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och undvika
avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre marknaden behövs en
förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska aktörer, däribland
mikroföretag samt små och medelstora företag, och som ger fysiska personer i alla medlemsstater
samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt ålägger personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden ansvar, […]”.

2.

Sidan 21, skäl 112

I stället för:

”(112) Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga
med hänsyn till viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten av uppgifter mellan
konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkrings
myndigheter eller hälsovårdsmyndigheter, till exempel […]”

ska det stå:

”(112) Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga
med hänsyn till viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten av uppgifter mellan
konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkrings
myndigheter, eller med hänsyn till folkhälsan, till exempel […]”.

3.

Sidan 22, skäl 118

I stället för:

”(118) Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan underkastas
kontroll- eller övervakningsmekanismer eller bli föremål för domstolsprövning.”

ska det stå:

”(118) Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan underkastas
kontroll- eller övervakningsmekanismer eller att de inte kan bli föremål för domstolsprövning.”

4.

Sidan 48, artikel 26.1, sista meningen

I stället för:

”Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses.”

ska det stå:

”Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de registrerade utses.”

5.

Sidan 66, artikel 53.1, inledningen

I stället för:

”1.
Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas genom
ett genom ett öppet förfarande med insyn av”
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ska det stå:

6.
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”1.
Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas genom
ett öppet förfarande med insyn av”.

Sidan 87, artikel 97.1

I stället för:

”1.
Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om
tillämpningen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.”

ska det stå:

”1.
Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om
utvärderingen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.”

