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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter udtrykkeligt den foreliggende forordning og dens mål om yderligere at 
harmonisere databeskyttelsen i Den Europæiske Union (EU).

Den foreliggende udtalelse har følgende mål: Det er klart, at det ikke er muligt at regulere en 
altomfattende europæisk beskyttelse af ansattes personoplysninger i en enkelt artikel. Det 
drejer sig snarere om at fastsætte visse grundlæggende elementer. Med hensyn til 
gennemførelsen af et reelt europæisk arbejdsmarked og indre marked kan man dernæst 
overveje at regulere beskyttelsen af ansattes personoplysninger på europæisk plan. Dette ville 
være muligt på grundlag af artikel 288 i TEUF.

Selv om behandlingen af data i EU for størstedelens vedkommende vedrører
ansættelsesforhold, fokuseres der kun i meget ringe omfang på beskyttelse af ansattes 
personoplysninger i forordningen. Abstraktionsniveauet i forordningen indebærer desuden, at 
det ofte er vanskeligt at fortolke, hvordan bestemmelserne skal anvendes på 
ansættelsesforhold.

Efter ordførerens opfattelse kan man bedst tage højde for udfordringerne for beskyttelsen af 
ansattes personoplysninger i denne forordning ved, at udtalelsen begrænses til artikel 82. På 
denne måde kan indholdet udvides, og de forskellige artikler i forordningen med relevans for 
beskyttelsen af ansattes personoplysninger kan samles.

Om artikel 82, stk. 1, og betragtning 124

I den foreliggende form kan forordningen kun tilbyde en minimumsbeskyttelse, navnlig når 
det gælder beskyttelsen af ansattes personoplysninger. Hver medlemsstat skal fortsat have 
mulighed for at fastsætte gunstigere normer for sine arbejdstagere. Desuden skal det være 
muligt at fastsætte sådanne normer i kollektive aftaler. Formuleringen "[u]nder overholdelse 
af denne forordning" må afvises af flere grunde. For det første strider den mod den generelle 
områdeundtagelse i artikel 82 og ville i forbindelse med de delegerede retsakter, som 
Kommissionen foreslår i artikel 82, kunne føre til en yderst uoverskuelig situation. For det 
andet ville dette i værste fald kunne betyde, at medlemsstaterne ikke kan fastsætte mere 
vidtrækkende bestemmelser. Endelig synes denne formulering at være valgt på en arbitrær 
måde her, da en sådan begrænsning ikke indgår i andre åbningsklsusuler, f.eks. for medier. 

Om artikel 82, stk. 1b 

Da Kommissionen hidtil ikke har fremsat noget specifikt forslag om beskyttelse af ansattes 
personoplysninger, og da denne beskyttelse kun behandles nogle få steder i forordningen, er 
det nødvendigt at fastlægge visse EU-dækkende minimumsnormer for beskyttelsesniveauet. 
De fire underpunkter, der foreligger her, skal i denne forbindelse ikke betragtes som en 
udtømmende liste, men som grundlæggende elementer i en udførlig europæisk 
databeskyttelseslovgivning.

Om artikel 82, stk. 1c



PE498.045v02-00 4/20 AD\927511DA.doc

DA

Den databeskyttelsesansvarlige spiller en meget vigtig rolle. Der skal derfor herske absolut 
klarhed om, at han kan varetage sine opgaver uden frygt for pres eller påvirkning udefra og til 
gavn for arbejdstagerne. En særlig beskyttelse mod opsigelse og et forbud mod 
forskelsbehandling er derfor passende.

Om artikel 82, stk. 1e, og betragtning 124a

I Kommissionens forslag fastsættes ingen nøjagtige vilkår for overførsel af data mellem 
forskellige dele af en koncern i EU. Denne mangel skal hermed afhjælpes – under iagttagelse 
af arbejdstagernes interesser.

Om artikel 82, stk. 1f, og betragtning 34

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte, at samtykke aldrig bør udgøre et grundlag for 
behandling af data i ansættelsesforhold. Ordføreren foreslår derfor, at samtykke skal være 
muligt selv i situationer med ubalance, hvis behandlingen sker med henblik på juridisk og 
økonomisk fordelagtige følger for arbejdstageren.

Om artikel 82, stk. 3

Delegerede retsakter bør efter ordførerens opfattelse kun finde anvendelse, når ikke-
væsentlige dele af forordningen hurtigt og fleksibelt skal tilpasses til tekniske og 
sikkerhedstekniske nyskabelser. Dette var hidtil for bredt formuleret i Kommissionens 
forslag. Ud over stk. 1 bør desuden også det nye stk. 1c kunne reguleres ved hjælp af 
delegerede retsakter.

Om artikel 82, stk. 3a

Denne revisionsklausul muliggør en fornyet evaluering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
magtskævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
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et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når 
personoplysninger behandles af 
arbejdsgiveren som led i behandlingen af 
ansattes personoplysninger i et 
ansættelsesforhold. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke 
databehandling, hvis den offentlige 
myndighed som følge af dens relevante 
offentlige beføjelser kan pålægge en 
forpligtelse, og samtykket ikke kan 
skønnes at være afgivet frivilligt under 
hensyntagen til den registreredes interesser.

et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når 
personoplysninger behandles af 
arbejdsgiveren som led i behandlingen af 
ansattes personoplysninger i et 
ansættelsesforhold. I ansættelsesforhold 
udgør databehandling dog en undtagelse, 
hvis den hovedsageligt sker med henblik 
på juridisk eller økonomisk fordelagtige 
følger for arbejdstageren. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke 
databehandling, hvis den offentlige 
myndighed som følge af dens relevante 
offentlige beføjelser kan pålægge en 
forpligtelse, og samtykket ikke kan 
skønnes at være afgivet frivilligt under 
hensyntagen til den registreredes interesser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed. 
Behandlingen bør udføres af en juridisk 
person og omfatte over 250 registrerede
om året. 
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Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 124

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(124) De generelle principper vedrørende 
beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør også gælde i 
ansættelsesforhold. For at regulere 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold bør 
medlemsstaterne under overholdelse af
denne forordnings øvrige bestemmelser 
ved lov kunne indføre specifikke regler 
for behandling af personoplysninger ved 
ansættelsesforhold.

(124) De generelle principper vedrørende 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør også gælde i 
ansættelsesforhold. Medlemsstaterne bør 
kunne regulere behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold i overensstemmelse 
med bestemmelserne og 
minimumsnormerne i denne forordning.
Hvis der i den pågældende medlemsstat 
findes et retligt grundlag for regulering af 
spørgsmål med tilknytning til 
ansættelsesforholdet gennem aftale 
mellem repræsentanter for arbejdstagerne 
og ledelsen i virksomheden eller i den 
kontrollerende virksomhed i en koncern 
(kollektiv aftale) eller med hjemmel i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner1 med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne, kan 
behandlingen af personrelaterede 
oplysninger i ansættelsesforhold også 
reguleres ved en sådan aftale. I dette 
særlige tilfælde bør der være mulighed for 
fravigelser og undtagelser i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis. 
________________
1 EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 124 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(124a) For at sikre virksomhedsinteresser, 
der har direkte tilknytning til 
ansættelsesforholdet, er det også tilladt at 
overføre og behandle arbejdstageres 
personoplysninger inden for koncerner. 
Dette må ikke undermineres af den 
pågældendes legitime interesser. 
Personoplysninger om ansatte omfatter 
alle former for personoplysninger, der har 
direkte tilknytning til 
ansættelsesforholdet. Bestemmelserne i 
artikel 82, stk. 1e, tager hensyn til den 
udbredte praksis med behandling af 
arbejdstageres personoplysninger i 
koncerner.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne forordning finder anvendelse 
på behandling af personoplysninger om 
registrerede, der ikke er bosiddende i 
Unionen, som foretages af en 
registeransvarlig eller registerfører, der er 
etableret i Unionen, gennem deres 
økonomiske aktiviteter i et tredjeland 
(tredjelande).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en legitim 
interesse, medmindre den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige eller den tredjemand 
eller de tredjemænd, til hvem 
oplysningerne videregives, kan forfølge en 
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og frihedsrettigheder går forud herfor, 
navnlig hvis den registrerede er et barn. 
Dette gælder ikke for den behandling, som 
offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

legitim interesse, medmindre den 
registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor, navnlig 
hvis den registrerede er et barn. Dette 
gælder ikke for den behandling, som 
offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Begrundelse

For at det kollektive overenskomstsystem kan fungere korrekt, skal fagforeningerne have 
mulighed for at føre tilsyn med overholdelsen af de kollektive aftaler. I dag sker dette inden 
for rammerne af artikel 7, litra f, i direktiv 95/46/EF. Artikel 7, litra f, anerkender en 
tredjeparts legitime interesse i at behandle personoplysninger. Arbejdsgiveren betragtes for 
det meste som den registeransvarlige og fagforeningen som tredjepart.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 1, 
litra f), for forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn.

udgår

Begrundelse

Bestemmelser om behandlingens lovlighed udgør kernen i databeskyttelsesreglerne. Da 
bestemmelser om delegerede retsakter skal begrænses til kun ikke-væsentlige elementer i 
forordningen, bør stk. 5 udgå.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt.

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
fagforeningsaktiviteter og behandling af 
genetiske data, helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold, 
straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger er forbudt.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, meddeler 
den registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
fra hvilken kilde personoplysningerne 
stammer.

3. Hvis personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, meddeler 
den registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
fra hvilken kilde personoplysningerne 
stammer. Dette omfatter ulovlig 
indsamling af oplysninger fra tredjepart, 
som videregives til den registeransvarlige.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Under overholdelse af datakravene i 
denne forordning, herunder indbygget 
databeskyttelse, ændrer bestemmelserne i 
artiklens stk. 4 og 6 ikke de offentlige 
myndigheders ret til at opbevare 
oplysninger med henblik på 
dokumentation i en given sag.

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, og som 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter.

b) en virksomhed eller organisation, som 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter.

Begrundelse

Tærsklen på 250 arbejdstagere stiller ikke arbejdsgiverne lige, er diskriminerende over for 
større virksomheder og er på ingen måde nødvendig for at nå målet. Antallet af arbejdstagere 
korrelerer ikke med mængden eller typen af personoplysninger, som organisationen 
opbevarer. En lille organisation med blot nogle få ansatte kan kontrollere en stor mængde 
delegerede personoplysninger og omvendt. Desuden er tærsklen ikke let at fortolke i alle 
aspekter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
udpeger altid en databeskyttelsesansvarlig, 
når:

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
udpeger efter samtykke fra 
arbejdstagernes repræsentanter altid en 
databeskyttelsesansvarlig, når:

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behandlingen foretages af en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 

a) behandlingen foretages af en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ eller på 
deres vegne, eller

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen foretages af en 
virksomhed, der beskæftiger mindst 
250 personer, eller 

b) behandlingen foretages af en juridisk 
person og omfatter over 250 registrerede 
om året, eller 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de behandlede oplysninger er af 
særlig følsom karakter, f.eks. medicinske, 
eller 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra 
b), kan en koncern udpege en fælles 
databeskyttelsesansvarlig.

2. En gruppe organisationer, der er nævnt 
i stk. 1, litra a) og b), kan udpege en fælles 
databeskyttelsesansvarlig, hvis dette 
gælder for én enkelt jurisdiktion.

Begrundelse

Offentlige myndigheder handler i dag på mange områder tilnærmelsesvist som virksomheder. 
Forordningen må ikke forhindre muligheden for at udpege én enkelt 
databeskyttelsesansvarlig for en gruppe bestående af både offentlige og private enheder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 82 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling i forbindelse med 
ansættelsesforhold

Minimumsstandarder for behandling af 
oplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne 
forordning kan medlemsstaterne vedtage 
specifikke bestemmelser, der regulerer 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet kan 
medlemsstaterne ad lovgivningens vej
vedtage specifikke bestemmelser, der 
regulerer behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
navnlig – men ikke udelukkende – i 
forbindelse med ansættelse og 
ansøgninger inden for koncernen, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov og kollektive overenskomster, 
virksomhedsaftaler og kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis, arbejdets 
ledelse, planlægning og tilrettelæggelse, 
arbejdsmiljø, og i forbindelse med 
individuel eller kollektiv udøvelse og brug 
af rettigheder og fordele i forbindelse med 
ansættelse og i forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold.

Beskyttelsesniveauet i denne forordning 
må ikke underskrides. Uanset foregående 
punktum må beskyttelsesniveauet i denne 
forordning ikke underskrides væsentligt, 
når der fastsættes bestemmelser gennem 
aftaler mellem repræsentanter for 
arbejdstagerne og ledelsen i 
virksomheden eller i den kontrollerende 
virksomhed i en koncern. 
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Medlemsstaternes ret – eller 
arbejdsmarkedets parters via kollektive 
aftaler – til ved behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold at fastsætte 
beskyttelsesbestemmelser, der er 
gunstigere for arbejdstageren, berøres 
ikke.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Formålet med behandlingen af 
sådanne oplysninger skal være direkte 
forbundet med den årsag, de blev 
indsamlet for, og skal holde sig inden for 
den beskæftigelsesmæssige sammenhæng. 
Profilering eller anvendelse til sekundære 
formål er ikke tilladt.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset de øvrige bestemmelser i denne 
forordning omfatter de nationale 
lovbestemmelser, der er nævnt i stk. 1, 
mindst følgende minimumsnormer:
a) Behandling af personoplysninger om 
ansatte er ikke tilladt, uden at 
arbejdstagerne har kendskab hertil. 
Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne ved lov 
– med bestemmelser om passende frister 
for sletning af oplysningerne – tillade en 
sådan behandling, hvis der foreligger 
faktiske holdepunkter, der skal 
dokumenteres, for at antage, at 
arbejdstageren i forbindelse med 
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ansættelsesforholdet har begået en 
strafbar handling eller en alvorlig 
manglende opfyldelse af forpligtelser, og 
oplysningerne er nødvendige af hensyn til 
sagens opklaring og hverken er af en 
sådan art eller har et sådant omfang, at 
behandlingen heraf er uforholdsmæssig i 
forhold til det tilstræbte mål. 
Arbejdstagernes privatliv og private sfære 
skal altid respekteres. De kompetente 
myndigheder har ansvaret for 
undersøgelsen heraf.
b) Åben optisk-elektronisk og åben 
akustisk-elektronisk overvågning af de 
dele af virksomheden, der ikke er 
offentligt tilgængelige, og som 
arbejdstagerne i overvejende grad bruger 
til private formål, er ikke tilladt. Dette 
gælder navnlig toiletter og baderum, 
omklædningsrum, pauserum og soverum. 
Hemmelig overvågning er under alle 
omstændigheder ikke tilladt.
c) Hvis virksomheder eller myndigheder 
som led i lægeundersøgelser og/eller 
egnethedstest indsamler eller behandler 
personrelaterede oplysninger, skal de på 
forhånd meddele ansøgeren eller 
arbejdstageren, hvortil disse oplysninger 
anvendes, og sikre, at disse oplysninger 
efterfølgende meddeles dem sammen med 
resultaterne og efter anmodning 
forklaringer af betydningen heraf. 
Indsamling af data med henblik på 
genetiske test og analyser er i princippet 
forbudt.
d) Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket 
omfang det er tilladt at anvende telefon, e-
mail, internet og andre 
telekommunikationstjenester også til 
private formål, kan reguleres ved 
kollektive overenskomster. Hvis der ikke 
er mulighed for en regulering via en 
kollektiv overenskomst, indgår 
arbejdsgiveren en aftale om spørgsmålet 
direkte med arbejdstageren. Hvis privat 
brug er tilladt, er behandling af trafikdata 
i tilknytning hertil navnlig tilladt for at 
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garantere datasikkerheden og sikre, at 
telekommunikationsnet og 
telekommunikationstjenester fungerer 
gnidningsfrit, samt til afregningsformål. 
Uanset tredje punktum kan 
medlemsstaterne ved lov – med 
bestemmelser om passende frister for
sletning af oplysningerne – tillade en 
sådan behandling, hvis der foreligger 
faktiske holdepunkter, der skal 
dokumenteres, for at antage, at 
arbejdstageren i forbindelse med 
ansættelsesforholdet har begået en 
strafbar handling eller en alvorlig 
manglende opfyldelse af forpligtelser, og 
oplysningerne er nødvendige af hensyn til 
sagens opklaring og hverken er af en 
sådan art eller har et sådant omfang, at 
behandlingen heraf er uforholdsmæssig i 
forhold til det tilstræbte mål. 
Arbejdstagernes privatliv og private sfære 
skal altid respekteres. De kompetente 
myndigheder har ansvaret for 
undersøgelsen heraf.
e) Personoplysninger om arbejdstagere, 
navnlig følsomme oplysninger såsom 
politisk overbevisning og medlemskab af 
og aktiviteter i fagforeninger, må under 
ingen omstændigheder anvendes med 
henblik på at sætte arbejdstagere på 
såkaldte sorte lister og kontrollere eller 
afholde dem fra at få adgang til fremtidig 
beskæftigelse. Behandling, anvendelse i 
ansættelsesforhold, udarbejdelse og 
overførsel af sorte lister over 
arbejdstagere er ikke tilladt. 
Medlemsstaterne foretager kontroller og 
vedtager passende sanktioner for at sikre 
en effektiv gennemførelse af denne 
bestemmelse. 

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Som supplement til bestemmelserne i 
kapitel IV, afsnit 4, er den 
databeskyttelsesansvarlige omfattet af en 
særlig beskyttelse mod opsigelse under 
udførelsen af sine opgaver og et forbud 
mod forskelsbehandling. Myndigheder og 
virksomheder sikrer også, at den 
databeskyttelsesansvarlige kan varetage 
alle aktiviteter uafhængigt, jf. artikel 36, 
stk. 2, og har adgang til uddannelse, i 
hvilken forbindelse udgifterne hertil 
afholdes af den registeransvarlige og/eller 
registerføreren. Hvis virksomheder er 
etableret i mere end en medlemsstat, skal 
alle arbejdstagere i hver af disse 
medlemsstater have let adgang til en 
databeskyttelsesansvarlig. 
Ud over bestemmelserne i kapitel IV, 
afdeling 4, skal den 
databeskyttelsesansvarlige have 
tilstrækkelig tid til at udføre relevante 
opgaver, hvis de ligger ud over den 
databeskyttelsesansvarliges almindelige 
opgaver. De nationale og europæiske 
samarbejdsudvalg skal høres ved 
udnævnelsen af den 
databeskyttelsesansvarlige og skal tildeles 
løbende ret til høring hos dem. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Med forbehold for informations- og 
medbestemmelsesrettighederne i henhold 
til den nationale 
arbejdsmarkedslovgivning har 
arbejdstagernes repræsentanter og det 
europæiske samarbejdsudvalg følgende 
rettigheder:
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a) ret til medbestemmelse ved udnævnelse 
af virksomhedens 
databeskyttelsesansvarlige (artikel 35 ff)
b) ret til at blive hørt af og modtage 
information fra virksomhedens 
databeskyttelsesansvarlige med 
regelmæssige mellemrum
c) ret til repræsentation af berørte 
arbejdstagere ved en ordinær national 
domstol (artikel 73) og mulighed for 
kollektivt søgsmål (artikel 75)
d) ret til medbestemmelse ved 
udarbejdelse af bindende 
virksomhedsinterne bestemmelser (artikel 
43).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Videregivelse af personrelaterede data 
om ansatte mellem juridisk selvstændige 
virksomheder i en koncern og under 
medvirken af juridiske rådgivere og 
skatterådgivere er tilladt, for så vidt dette 
er relevant for virksomhedens drift og 
sker med henblik på gennemførelse af 
specifikke arbejdsrelaterede eller 
administrative procedurer, og 
videregivelsen ikke strider mod 
beskyttelsesværdige interesser hos den 
pågældende person. Hvis 
personoplysninger om ansatte videregives 
til et tredjeland og/eller en international 
organisation, finder kapitel V anvendelse.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 f (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Artikel 7, stk. 4, finder ikke 
anvendelse, når databehandlingen sker 
med henblik på juridisk eller økonomisk 
fordelagtige følger for arbejdstageren.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 92, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle senere 
ændringer af disse.

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de lovbestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1 og 1a, senest 
den dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, 
og underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

3. Kommissionen tillægges udelukkende
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
86 med henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser til sikring af de 
seneste tekniske og sikkerhedsmæssige 
normer for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1 og 1e. Herved skal der 
tages hensyn til omkostningerne og 
fordelene i forbindelse med 
gennemførelsen, risiciene ved 
behandlingen og det tilsvarende behov for 
at beskytte oplysningerne.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På forslag af Kommissionen tager 
Europa-Parlamentet og Rådet artikel 82 
op til revision senest to år efter den i 
artikel 91, stk. 2, nævnte dato. De træffer 
afgørelse om dette forslag efter 
proceduren i artikel 294 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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