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_____________________________________________________________

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Når myndigheden pålægger det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond en sanktion i 
henhold til kontrolproceduren, tager den 
behørigt hensyn til ne bis in idem-
princippet for at undgå, at den samme 
overtrædelse straffes to gange, på 
nationalt plan efter tilsynsmyndighedens 
afgørelse og på europæisk plan efter 
kontrolproceduren.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Eftersom den nye procedure 
igangsættes af en afgørelse fra en 
kompetent tilsynsmyndighed for 

(6) Eftersom den nye procedure 
igangsættes af en afgørelse fra en 
kompetent tilsynsmyndighed for 
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databeskyttelse, bør det være muligt for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
at anmode om, at sanktionen efterprøves, 
hvis afgørelsen fra den kompetente 
tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er blevet taget til følge.

databeskyttelse, bør det være muligt for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
at blive hørt, inden afgørelsen træffes, og 
at anmode om, at sanktionen efterprøves, 
hvis afgørelsen fra den kompetente 
tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er blevet taget til følge.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 10a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis myndigheden bliver bekendt med en 
afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed 
som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67917, hvori det 
konstateres, at en fysisk eller juridisk 
person har overtrådt gældende regler om 
beskyttelse af personoplysninger, og hvis 
det af afgørelsen følger, eller hvis der er 
andre rimelige grunde til at formode, at 
overtrædelsen er knyttet til et europæisk 
politisk partis eller en europæisk politisk 
fonds politiske aktiviteter i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet, 
indbringer myndigheden sagen for 
udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer, der er oprettet ved artikel 11. 
Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond bevidst har påvirket eller forsøgt at 
påvirke resultatet af valget til Europa-
Parlamentet ved at drage fordel af 
overtrædelsen. Myndigheden anmoder om 
udtalelsen uden unødig forsinkelse og 
senest én måned efter 
tilsynsmyndighedens afgørelse. Udvalget 
afgiver udtalelsen inden for en kort, 
rimelig frist, som fastsættes af 

1. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond må ikke påvirke 
eller forsøge at påvirke resultatet af valg 
til Europa-Parlamentet ved at drage 
fordel af en overtrædelse begået af en 
fysisk eller juridisk person af de gældende 
regler om beskyttelse af 
personoplysninger. Dette stykke finder 
kun anvendelse, hvis en medlemsstats 
tilsynsmyndighed som omhandlet i 
artikel 4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/67917 ved en 
eksigibel afgørelse har fastslået, at der er 
sket en overtrædelse af de gældende regler 
om beskyttelse af personoplysninger.



PE635.380/ 3

DA

myndigheden.

2. Når myndigheden bliver bekendt 
med en adfærd, der er omfattet af stk. 1, 
og har givet meddelelse om den eksigible 
afgørelse fra den tilsynsmyndighed, der er 
omhandlet i stk. 1, skal den forelægge 
sagen for det udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer, der er nedsat ved 
artikel 11, uden unødig forsinkelse og 
senest 3 måneder efter denne meddelelse. 
Udvalget afgiver inden for en kort, rimelig 
frist, som fastsættes af myndigheden, en 
udtalelse om, hvorvidt det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond har 
overtrådt stk. 1.
Myndigheden afgør i overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 2, litra a), om det 
pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond skal pålægges finansielle sanktioner. 
Myndighedens afgørelse skal være 
behørigt begrundet, navnlig med hensyn 
til udvalgets udtalelse, og den skal 
offentliggøres hurtigst muligt.

_________________ _________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – stk. 2 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) når udvalget i medfør at artikel 10a 
afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, 

vii) når et europæisk politisk parti eller 
en europæisk politisk fond har overtrådt 



PE635.380/ 4

DA

at et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond bevidst har 
påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet 
af valg til Europa-Parlamentet ved at drage 
fordel af en overtrædelse af de gældende 
regler om beskyttelse af personoplysninger.

artikel 10a, stk. 1"

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en afgørelse truffet af den 
tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 
artikel 10a, er blevet ophævet, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er taget til følge, efterprøver myndigheden 
enhver sanktion, der er pålagt i henhold til 
stk. 2, litra a), nr. vii), efter anmodning fra 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske fond."

7. Når en afgørelse truffet af den 
nationale tilsynsmyndighed, der er 
omhandlet i artikel 10a, er blevet 
endegyldigt ophævet, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er taget til følge og er endelig, efterprøver 
myndigheden enhver sanktion, der er 
pålagt i henhold til stk. 2, litra a), nr. vii), 
efter anmodning fra det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske fond.


