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Ændringsforslag 11
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Personoplysninger om 
arbejdstagere, navnlig følsomme 
oplysninger, såsom politisk overbevisning 
og tilhørsforhold til og aktiviteter i 
fagforeninger, bør beskyttes i henhold til 
artikel 8, 12 og 28 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 8 og 
11 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention og må 
under ingen omstændigheder anvendes til 
at sætte arbejdstagere på såkaldte sorte 
lister, der videregives til andre 
virksomheder med det formål at forfordele 
bestemte arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 12
Sari Essayah

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 et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger behandles af arbejdsgiveren 
som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold. 
Hvis den registeransvarlige er en offentlig 

udgår
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myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, 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.

Or. en

Begrundelse

I stedet for den foreslåede bestemmelse bør databeskyttelseslovgivningen sikre, at den 
registrerede frit kan beslutte sig til at give sit samtykke til behandlingen af vedkommendes 
oplysninger. Desuden bør det være muligt at give samtykke til behandlingen af 
personoplysninger i ansættelsesforhold, når databehandlingen er af mindre betydning for 
arbejdstageren.

Ændringsforslag 13
Nadja Hirsch

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 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger 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 databe-
handling, 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.

(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 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger 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 databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
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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.

Or. de

Ændringsforslag 14
Evelyn Regner

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 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger 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 databe-
handling, 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.

(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 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger 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 databe-
handling, 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.

Or. de
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Ændringsforslag 15
Martin Kastler

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 
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 databe-
handling, 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.

(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 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når
personoplysninger behandles af 
arbejdsgiveren som led i behandlingen af 
ansattes personoplysninger i et 
ansættelsesforhold, medmindre 
anvendelsen 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 databe-
handling, 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.

Or. de

Ændringsforslag 16
Paul Murphy

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 

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
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tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger 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 databe-
handling, 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.

tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, og dette er bl.a. navnlig 
tilfældet, når personoplysninger behandles 
af arbejdsgiveren som led i behandlingen 
af ansattes personoplysninger i et 
ansættelsesforhold. Derfor bør samtykke 
ikke udgøre et retligt grundlag for 
behandlingen af personoplysninger i et 
ansættelsesforhold. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, 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.

Or. en

Ændringsforslag 17
Evelyn Regner

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, som behandler personlige 
data fra over 20 personer, 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. For at sikre denne 
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uafhængighed bør disse personer med 
ansvar for databeskyttelse nyde godt af en 
særlig opsigelses- og 
forskelsbehandlingsbeskyttelse inden for 
rammerne af deres hverv og først bestilles 
efter samtykke fra arbejdstagernes 
repræsentanter; derudover bør 
personerne med ansvar for 
databeskyttelse have mulighed for en 
jævnlig videreuddannelse i forbindelse 
med deres hverv, idet omkostninger hertil 
bæres af de personer, der har ansvaret for 
behandlingen, og/eller ordregiveren.

Or. de

Ændringsforslag 18
Nadja Hirsch

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 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.
Behandlingen udføres af en juridisk 
person og vedrører over 250 personer om 
året.

Or. de
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Ændringsforslag 19
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(123) Behandling af personlige 
helbredsoplysninger kan være nødvendig 
af hensyn til samfundsinteresser, hvad 
angår folkesundhed, uden den registreredes 
samtykke. I den sammenhæng fortolkes
"folkesundhed" som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1338/2008 af 16. december 2008 om 
fællesskabsstatistikker over folkesundhed 
og arbejdsmiljø, dvs. alle elementer 
vedrørende sundhed, nemlig
helbredstilstand, herunder sygelighed og 
invaliditet, determinanter med en 
indvirkning på denne helbredstilstand, 
behov for sundhedspleje, ressourcer tildelt 
sundhedsplejen, ydelse af og almen adgang 
til sundhedspleje, udgifter til og 
finansiering af sundhedspleje samt 
dødsårsager. Denne behandling af 
personlige helbredsoplysninger af 
samfundsinteresse bør ikke medføre, at 
tredjeparter såsom arbejdsgivere, 
forsikringsselskaber eller pengeinstitutter 
behandler personoplysninger til andre 
formål.

(123) Behandling af personlige 
helbredsoplysninger kan være nødvendig 
af hensyn til samfundsinteresser, hvad 
angår folkesundhed, uden den registreredes 
samtykke. I den sammenhæng fortolkes
"folkesundhed" som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1338/2008 af 16. december 2008 om 
fællesskabsstatistikker over folkesundhed 
og arbejdsmiljø, dvs. alle elementer 
vedrørende sundhed, nemlig 
helbredstilstand, herunder sygelighed og 
invaliditet, determinanter med en 
indvirkning på denne helbredstilstand, 
behov for sundhedspleje, ressourcer tildelt 
sundhedsplejen, ydelse af og almen adgang 
til sundhedspleje, udgifter til og 
finansiering af sundhedspleje samt 
dødsårsager. Denne behandling af 
personlige helbredsoplysninger af 
samfundsinteresse bør ikke medføre, at 
tredjeparter såsom arbejdsgivere, 
forsikringsselskaber eller pengeinstitutter 
behandler personoplysninger til andre 
formål, medmindre de deltager i 
organisationen og udførelsen af det 
sociale sikringssystem.

Or. en

Begrundelse

I nogle EU-medlemsstater deltager tredjelande i organisationen og udførelsen af det sociale 
sikringssystem. Derfor er det nødvendigt, at de kan behandle personoplysninger til andre 
formål end folkesundhed.

Ændringsforslag 20
Sari Essayah
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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) For at regulere behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold bør medlemsstaterne ad 
lovgivningens vej kunne indføre specifikke 
regler for behandling af personoplysninger 
ved ansættelsesforhold. Behandling af 
personoplysninger i ansættelsesforhold 
bør unddrages bestemmelserne i denne 
forordning. Når medlemsstaterne ad 
lovgivningens vej vedtager specifikke 
regler for behandling af 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
kan de derfor vedtage lovbestemmelser, 
der fastsætter undtagelser og fravigelser. 
Det bør også være muligt for 
medlemsstaterne at sørge for, at de 
forhold, der omtales i artikel 82, stk. 1, 
også kan fastlægges i kollektive aftaler, 
der er forhandlet og indgået på nationalt 
plan af arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 21
Martin Kastler

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 

(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 
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ved lov kunne indføre specifikke regler for 
behandling af personoplysninger ved 
ansættelsesforhold.

ved lov kunne indføre specifikke regler for 
behandling af personoplysninger ved 
ansættelsesforhold for at sikre det
beskyttelsesniveau, der er fastsat i
nærværende forordningen. Hvis der i den 
pågældende medlemsstat gælder et 
lovmæssigt grundlag til regulering af 
begivenheder inden for 
ansættelsesforholdet som følge af en 
aftale mellem 
arbejdstagerrepræsentanterne og 
virksomhedsledelsen eller den 
kontrollerende virksomhed i en koncern 
(kollektiv overenskomst), bør 
behandlingen af personoplysningerne 
inden for ansættelseskonteksten også 
reguleres gennem en sådan aftale. Det 
samme gælder for aftaler i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF om indførelse af europæiske 
samarbejdsudvalg eller en procedure i 
fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne. 
Væsentlige grundlæggende bestemmelser 
inden for de ansattes personlige 
rettigheder forbliver indisponible.

Or. de

Ændringsforslag 22
Nadja Hirsch

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 

(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 ved lov kunne indføre 
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denne forordnings øvrige bestemmelser
ved lov kunne indføre specifikke regler for 
behandling af personoplysninger ved 
ansættelsesforhold.

specifikke regler for behandling af 
personoplysninger ved ansættelsesforhold, 
samtidig med at de normer, der er fastsat 
ved denne forordning, sikres. 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.
__________________
1. EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Ændringsforslag 23
Ole Christensen

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 

(124) De generelle principper vedrørende 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør også gælde i 
ansættelsesforhold. Medlemsstater bør 
kunne regulere behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold ved lov eller kollektiv 
aftale i overensstemmelse med national 
praksis for regulering af 
personoplysninger ved ansættelsesforhold
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ansættelsesforhold. mellem arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes repræsentanter. Sådanne 
kollektive aftaler kan også regulere 
behandlingen af personoplysninger og 
være det primære retsinstrument for 
aftalens parter. Forordningen må ikke 
indføre begrænsninger for kollektive 
aftaler. 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 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne, bør 
behandlingen af personrelaterede 
oplysninger i ansættelsesforhold også 
kunne reguleres ved en sådan aftale.

Or. en

Begrundelse

Det bør i teksten defineres udtrykkeligt, at kollektive aftaler mellem repræsentanter for 
arbejdsgivere og arbejdstagere også kan regulere behandlingen af personoplysninger i 
ansættelsesforhold og kan være det primære regulerende retsinstrument for parterne i 
sådanne aftaler.

Ændringsforslag 24
Evelyn Regner

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 

(124) De generelle principper vedrørende 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør også gælde i 
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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.

ansættelsesforhold. For at regulere 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold bør 
medlemsstaterne under overholdelse af 
denne forordnings minimumsstandarder
ved lov kunne indføre specifikke regler for 
behandling af personoplysninger ved 
ansættelsesforhold. Behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold kan ligeledes reguleres 
gennem en kollektiv overenskomst, 
såfremt det er sikret, at 
beskyttelsesniveauet i denne forordning 
ikke underskrides for arbejdstagerne.

Or. de

Ændringsforslag 25
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 124 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(124a) For at sikre virksomhedsinteresser, 
der har direkte tilknytning til 
ansættelsesforholdet, er det også tilladt at 
overføre og behandle personoplysninger 
om ansatte i 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. 4, tager 
hensyn til den udbredte praksis med 
behandling af personoplysninger om 
ansatte i koncerner.

Or. de

Ændringsforslag 26
Jean Lambert
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for Verts/ALE-Gruppen

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)

Or. en

Ændringsforslag 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. 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)

Or. en

Ændringsforslag 28
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
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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 
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.

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige eller den tredjemand 
eller de tredjemænd, til hvem 
oplysningerne videregives, kan forfølge en 
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.

Or. en

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 29
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er direkte nødvendig for 
arbejdstagerens ansættelsesforhold, og 
oplysningerne er forbundet med 
forvaltning af forholdets parters 
rettigheder og forpligtelser eller med den 
registeransvarliges ydelser til 
arbejdstageren eller opstår ved det 
pågældende arbejdes særlige karakter.



AM\919880DA.doc 17/71 PE500.581v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Arbejdsgiveren skal behandle arbejdstagerens personoplysninger, når behandlingen er 
direkte nødvendig for arbejdstagerens ansættelsesforhold. Behovet for behandling kan komme 
fra myndigheder, kunder, arbejdsmiljø eller personaleforvaltning. Behandlingen skal være 
nødvendig for ansættelsesforholdet, og oplysningerne skal være forbundet med forvaltning af 
parternes rettigheder og forpligtelser eller med den registeransvarliges ydelser til 
arbejdstageren eller opstå ved en særlige karakter ved det pågældende arbejde.

Ændringsforslag 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oplysningerne må ikke bruges mod 
registrerede i disciplinære høringer eller 
til at sortliste, kontrollere eller afholde 
dem fra at få adgang til fremtidig 
beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 31
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser.

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-fa). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser.
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Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse retsgrundlaget for yderligere behandling til stk. 1, litra a)-
e). Hvis den yderligere behandling ikke er forenelig med den, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit retsgrundlag i mindst én af de grunde, der er anført i 
stk. 1, litra a)-fi).

Ændringsforslag 32
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse 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

Or. en

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 33
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til
at trække sit samtykke tilbage. 

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 



AM\919880DA.doc 19/71 PE500.581v01-00

DA

Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf, og den berører heller ikke 
lovligheden af behandlingen af 
oplysninger baseret på andre grunde som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage, vil den 
registeransvarlige have mulighed for at basere en fortsat behandling af oplysninger på en 
alternativ behandlingsgrund, hvis de relevante bestemmelser er opfyldt.

Ændringsforslag 34
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige.

udgår

Or. en

Begrundelse

Et forbud, der baserer behandling af oplysninger på samtykke, hvis der er en klar skævhed 
mellem den registrerede og den registeransvarlige, er for forenklet. Bestemmelsen 
undergraver også den registreredes frie vilje og evne til at tage stilling angående 
behandlingen af vedkommendes personoplysninger. I stedet for den foreslåede bestemmelse 
bør databeskyttelseslovgivningen sikre, at den registrerede frit kan beslutte sig til at give sit 
samtykke til behandlingen af vedkommendes oplysninger.

Ændringsforslag 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige. Dette bør ikke 
berøre arbejdsgiverens ret til at behandle 
oplysninger på grundlag af 
arbejdstagerens samtykke eller de 
offentlige myndigheders ret til at behandle 
oplysninger på grundlag af borgerens 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 36
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige. Der er ingen klar 
skævhed, hvis databehandlingen tydeligt 
sker med henblik på juridisk eller 
økonomisk fordelagtige følger for den 
registrerede, navnlig i forbindelse med 
ansættelsesforholdet eller ved beskyttelse 
mod risici.

Or. en

Ændringsforslag 37
Martin Kastler

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 4 finder ikke anvendelse, når 
databehandlingen i ansættelsesforhold 
sker i henhold til artikel 82 eller med 
henblik på juridisk eller økonomisk 
fordelagtige følger for arbejdstageren.

Or. de

Ændringsforslag 38
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En arbejdstager kan kun give 
samtykke til behandling af 
personoplysninger, der har mindre 
betydning for vedkommende.

Or. en

Begrundelse

Arbejdsgiveren må kun behandle de af arbejdstagerens personoplysninger, der er direkte 
nødvendige for ansættelsesforholdet. Arbejdstagerens samtykke kan som hovedregel ikke 
udgøre en begrundelse for behandling. Der kan dog være oplysninger, der har mindre 
betydning for arbejdstageren, og situationer, hvor behandlingen er i arbejdstagerens 
interesse. Derfor kan samtykke udgøre en begrundelse for behandlingen, men kun når 
databehandlingen har mindre betydning for arbejdstageren.

Ændringsforslag 39
Stephen Hughes

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 1

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
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og
aktiviteter og behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er
forbudt. Dette ville især omfatte 
sikkerhedsforanstaltninger for at forbyde 
en sortlistning af arbejdstagere, f.eks. i 
forhold til fagforeningsaktiviteter eller 
sundheds- og sikkerhedsrepræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 40
Jean Lambert

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

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
aktiviteter og behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Forslag til forordning
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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 oplysninger fra 
tredjepart, som ulovligt er videregivet til 
den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysningerne ikke indsamles fra den 
registrerede, og hvis det viser sig umuligt 
eller uforholdsmæssigt vanskeligt at 
underrette den pågældende, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

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 
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dokumentation i en given sag.

Or. en

Ændringsforslag 44
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse af kravene om forudgående
godkendelse eller høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 34, 
stk. 1 og 2

d) overholdelse af kravene om forudgående
underretning eller høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 34, 
stk. 1 og 2

Or. en

Begrundelse

Procedurer, der kræver forudgående godkendelse, er dyre og tidskrævende for den 
registeransvarlige, og der kan ud fra et databeskyttelsesperspektiv stilles spørgsmålstegn ved 
deres merværdi sammenlignet med et system med forudgående underretning. Forudgående 
underretning, der kan give tilsynsmyndigheden mulighed for at reagere og handle, er 
tilstrækkelig og sikrer også en brugervenlig databeskyttelsesprocedure.

Ændringsforslag 45
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Or. en
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Begrundelse

Det er særdeles svært at bestemme, hvornår kravene for proportionalitet er opfyldt, og kravet 
kan resultere i registeransvarlige, der forskelsbehandles som følge af forskellige 
fortolkninger. Det er tilstrækkeligt for effektiv databeskyttelse, at den registeransvarlige 
gennemfører foranstaltninger for at kontrollere effektiviteten af de trufne foranstaltninger, og 
det sikres i sætning 1.

Ændringsforslag 46
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 47
Sari Essayah

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte tekniske 
standarder for kravene i stk. 1 og 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa. offentlig myndighed, som behandler 
andre oplysninger end de personfølsomme 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 49
Evelyn Regner

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
behandler personoplysninger fra færre end 
20 personer.
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Or. de

Ændringsforslag 50
Sari Essayah

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.

Or. en

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 51
Liisa Jaakonsaari

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, og 
som udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Sari Essayah

Forslag til forordning
Kapitel IV – afdeling 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KONSEKVENSANALYSE 
VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 
OG FORUDGÅENDE GODKENDELSE

KONSEKVENSANALYSE 
VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 
OG FORUDGÅENDE UNDERRETNING

Or. en

Ændringsforslag 53
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-lovgivningen 
eller den nationale lovgivning, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

Or. en

Begrundelse

Offentlige myndigheder eller organer skelner ikke mellem opgaver, der er baseret på EU-
lovgivning eller anden lovgivning. De fleste behandlinger, der foretages af myndigheder, 
udføres som følge af forpligtelser i loven. Ud fra de lokale myndigheders perspektiv ville det 
f.eks. være en vanskelig opgave at adskille behandling baseret på EU-lovgivning fra 
behandling baseret på udelukkende national lovgivning. I nogle tilfælde kan behandlingen 
også være resultatet af krav i både EU-lovgivningen og den nationale lovgivning.
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Ændringsforslag 54
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for uddelegering af beføjelser.

Ændringsforslag 55
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 56
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudgående godkendelse og forudgående 
høring

Forudgående underretning og forudgående 
høring

Or. en

Ændringsforslag 57
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren indhenter godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt en registeransvarlig 
eller registerfører vedtager 
kontraktbestemmelser som omhandlet i 
artikel 42, stk. 2, litra d), eller ikke 
fastsætter de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument som omhandlet i 
artikel 42, stk. 5, om videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, eller

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren underretter 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt en registeransvarlig 
eller registerfører vedtager 
kontraktbestemmelser som omhandlet i 
artikel 42, stk. 2, litra d), eller ikke 
fastsætter de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument som omhandlet i 
artikel 42, stk. 5, om videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, eller

Or. en

Begrundelse

Procedurer, der kræver forudgående godkendelse, er dyre og tidskrævende for den 
registeransvarlige, og der kan ud fra et databeskyttelsesperspektiv stilles spørgsmålstegn ved 
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deres merværdi sammenlignet med et system med forudgående underretning. Forudgående 
underretning, der kan give tilsynsmyndigheden mulighed for at reagere og handle, er 
tilstrækkelig og sikrer også en brugervenlig databeskyttelsesprocedure.

Ændringsforslag 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

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 en 
databeskyttelsesansvarlig, når:

Or. de

Ændringsforslag 59
Jean Lambert

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

virksomhed, som behandler 
personoplysninger fra over 20 personer, 
eller

Or. de

Ændringsforslag 61
Jean Lambert

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 100 registrerede 
pr. år, eller

Or. en

Ændringsforslag 62
Nadja Hirsch

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 udføres af en juridisk 
person og vedrører over 250 personer om
året.

Or. de

Ændringsforslag 63
Jean Lambert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Sari Essayah

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.

Or. en

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 65
Jean Lambert

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. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra 
b), kan en koncern udpege en fælles 
databeskyttelsesansvarlig, hvor dette 
gælder for én enkelt jurisdiktion.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne i denne koncern 
befinder sig i flere end én medlemsstat, 
skal der udpeges en 
databeskyttelsesansvarlig i hver af disse 
medlemsstater, hvor betingelserne i stk. 1 
overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den registeransvarlige eller 
registerføreren udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig på grundlag af 
dennes faglige kvalifikationer, ekspertise 
på området for databeskyttelseslovgivning 
og -praksis samt evne til at udføre de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 37. Det 
nødvendige niveau af ekspertise afgøres 
navnlig ud fra den udførte databehandling 
og den beskyttelse, der kræves af de 
personoplysninger, som behandles af den 
registeransvarlige eller registerføreren.

5. Den registeransvarlige eller 
registerføreren udpeger efter samtykke fra 
arbejdstagernes repræsentanter en 
databeskyttelsesansvarlig på grundlag af 
dennes faglige kvalifikationer, ekspertise 
på området for databeskyttelseslovgivning 
og -praksis samt evne til at udføre de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 37. Det 
nødvendige niveau af ekspertise afgøres 
navnlig ud fra den udførte databehandling 
og den beskyttelse, der kræves af de 
personoplysninger, som behandles af den 
registeransvarlige eller registerføreren.
Den databeskyttelsesansvarlige skal have 
mulighed for jævnlig videreuddannelse 
inden for rammerne af hvervet, idet 
omkostningerne for denne 
videreuddannelse bæres af den ansvarlige 
for behandlingen og/eller ordregiveren.
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Or. de

Ændringsforslag 68
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den registeransvarlige og 
registerføreren udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig for en periode 
på mindst to år. Den 
databeskyttelsesansvarlige kan 
genudnævnes til yderligere perioder. I sin 
embedsperiode kan den 
databeskyttelsesansvarlige kun afskediges, 
hvis vedkommende ikke længere opfylder 
betingelserne for at varetage hvervet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Normen er ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Beslutningerne om de mest 
detaljerede spørgsmål bør overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 69
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende den 
registeransvarliges eller registerførerens 
kerneaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, 
litra c), og kriterierne for den 
databeskyttelsesansvarliges faglige 

udgår
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kvalifikationer, der er nævnt i stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 70
Liisa Jaakonsaari

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende den 
registeransvarliges eller registerførerens 
kerneaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, 
litra c), og kriterierne for den 
databeskyttelsesansvarliges faglige 
kvalifikationer, der er nævnt i stk. 5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 71
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) er udarbejdet efter samtykke fra 
arbejdstagernes repræsentanter og den 
databeskyttelsesansvarlige i den 
pågældende filial

Or. de
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Ændringsforslag 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

1. Enhver, som har lidt materiel eller ikke-
materiel skade som følge af en ulovlig 
behandling, herunder sortlistning, eller 
enhver anden handling, der er uforenelig 
med denne forordning, har ret til erstatning 
for den forvoldte skade og for eventuelle 
krænkelser fra den registeransvarlige eller 
registerføreren.

Or. en

Ændringsforslag 73
Stephen Hughes

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal fastlægge regler 
om sanktioner, der er effektive og 
afskrækkende, så de forhindrer 
krænkelsen af den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til chartret om grundlæggende 
rettigheder, herunder retlige 
bestemmelser, der gør brugen af 
personoplysninger til at sortliste, 
kontrollere eller udelukke arbejdstagere 
fra fremtidig beskæftigelse til en strafbar 
handling.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Stephen Hughes

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at personer 
eller virksomheder, der deltager i 
sortlistning, ikke kan modtage EU-støtte 
eller -tilskud eller deltage i offentlige 
kontrakter indgået på EU-plan eller 
nationalt plan, før alle retlige procedurer 
er afsluttet, der er betalt erstatning til alle 
berørte parter, og der foreligger pålidelig 
dokumentation for, at denne kriminelle 
kultur er fjernet fra organisationen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tærsklen på 250 arbejdstagere stiller ikke arbejdsgiverne lige, er diskriminerende over for 
større virksomheder og er på ingen måde nødvendig for at nå artiklens mål. Desuden er 
tærsklen ikke let at fortolke i alle aspekter.
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Ændringsforslag 76
Liisa Jaakonsaari

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 77
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af hensyn til folkesundheden, f.eks. 
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici på 
tværs af grænserne eller sikring af høje 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 78
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
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anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen

Or. en

Ændringsforslag 79
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved betaling af sygedagpenge eller 
andre sammenlignelige 
sundhedsrelaterede ydelser eller ved 
fastlæggelse af, hvorvidt der er en gyldig 
grund til fravær, eller om der er behov for 
behandling for at håndhæve andre 
rettigheder eller forpligtelser relateret til 
ansættelseskontrakten.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal nationalt kunne regulere angående behandling af personoplysninger 
om sundhed for udbetaling af sygedagpenge eller andre sammenlignelige sundhedsrelaterede 
ydelser eller fastlæggelse af, hvorvidt der er en gyldig grund til fravær, eller om nødvendig 
behandling for at håndhæve andre rettigheder eller forpligtelser relateret til 
ansættelseskontrakten.

Ændringsforslag 80
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 



AM\919880DA.doc 41/71 PE500.581v01-00

DA

henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 81
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 82 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling i forbindelse med 
ansættelsesforhold

Behandling på arbejdsmarkedet

Or. en

Ændringsforslag 82
Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 82 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling i forbindelse med 
ansættelsesforhold

Minimumsstandarder for behandling af 
oplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold

Or. en

Ændringsforslag 83
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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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. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne ad lovgivningens vej
vedtage specifikke bestemmelser, der 
regulerer behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse
og ansøgning inden for koncernen, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov og kollektive overenskomster,
kollektive aftaler, 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 væsentligt, navnlig 
ikke når der fastsættes bestemmelser 
gennem aftaler mellem repræsentanter 
for arbejdstagerne og ledelsen i 
virksomheden eller i den kontrollerende 
virksomhed i en koncern.
Medlemsstaternes ret til ved behandlingen 
af personrelaterede data i forbindelse med 
ansættelsesforhold at fastsætte 
beskyttelsesbestemmelser, der er 
gunstigere for arbejdstageren, berøres 
ikke.

Or. de

Begrundelse

Virksomhedsaftaler kan også afvige til fordel for arbejdstagerne, hvis virksomhedsaftalen 
holder sig inden for rammerne af virksomhedspartnernes lovgivningskompetence og er i 
overensstemmelse med principperne om arbejdstagernes personlighedsbeskyttelse i 
ansættelsesforholdet.
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Ændringsforslag 84
Ole Christensen

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. Medlemsstaterne kan via 
lovbestemmelser 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.

Beskyttelsesniveauet i denne forordning 
må ikke underskrides, navnlig ikke når 
der fastsættes bestemmelser gennem 
aftaler mellem repræsentanter for 
arbejdstagerne og ledelsen i 
virksomheden eller i den kontrollerende 
virksomhed i en koncern. 
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.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre friheden til kollektive forhandlinger bør det ikke begrænses af 
forordningen, og sætningen "Under overholdelse af denne forordning" bør derfor udelades. 
Derudover bør det være muligt, at parterne i de kollektive aftaler ligesom medlemsstaterne 
har ret til vedtage bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne.
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Ændringsforslag 85
Martin Kastler

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. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne ved hjælp af 
lovgivning vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, i forbindelse med 
ansættelse, ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster,
kollektive aftaler, 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 under ingen omstændigheder 
underskrides, særlig i tilfælde af 
kollektive aftaler.
Medlemsstaternes ret til ved behandlingen 
af personrelaterede data i forbindelse med 
ansættelsesforhold at fastsætte 
beskyttelsesbestemmelser, der er 
gunstigere for arbejdstageren, berøres 
ikke.

Or. de

Ændringsforslag 86
Evelyn Regner

Forslag til forordning
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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. Under overholdelse af
minimumsstandarderne i denne 
forordning kan medlemsstaterne ved hjælp 
af love eller kollektive aftaler 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.

Or. de

Ændringsforslag 87
Traian Ungureanu

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 

1. Under overholdelse af denne forordning
og under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet kan 
medlemsstaterne vedtage en specifik 
lovgivning, 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 
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med ophør af ansættelsesforhold. udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sari Essayah

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. Medlemsstaterne kan via 
lovbestemmelser 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.

Or. en

Ændringsforslag 89
Stephen Hughes

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 

1. Medlemsstaterne fastsætter ved lov og 
ud fra praksis specifikke bestemmelser, 
der regulerer behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger i 
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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.

ansættelsesforhold, navnlig, men ikke kun
i forbindelse med ansættelse eller 
ansættelseskontrakter. Dette omfatter 
foranstaltninger til at forbyde sortlistning 
af arbejdstagere, 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.

Or. en

Ændringsforslag 90
Olle Ludvigsson

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. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis vedtage specifikke bestemmelser, 
der regulerer behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger på 
arbejdsmarkedet, navnlig, men ikke kun 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.

Or. en

Begrundelse

For at det kollektive overenskomstsystem kan fungere korrekt, skal fagforeningerne have 
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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 91
Jean Lambert

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. På baggrund af de bestemmelser, der er 
fastsat i denne forordning, kan 
medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger, som 
er relevante 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.

Or. en

Ændringsforslag 92
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset de øvrige bestemmelser i 
denne forordning omfatter de nationale 
lovbestemmelser, der er nævnt i artikel 82, 
stk. 1, mindst følgende minimumsnormer:
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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 
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/eller 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-
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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 aftale, indgår arbejdsgiveren en 
aftale om spørgsmålet direkte med 
arbejdstageren. Hvis privat brug er tilladt, 
er behandling af trafikdata i tilknytning 
hertil særlig tilladt for at garantere 
datasikkerheden og sikre, at 
telekommunikationsnet og 
telekommunikationstjenester fungerer 
gnidningsfrit, samt til afregningsformål. 
Uanset stk. 3 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) Det er ikke tilladt at føre sorte lister 
over arbejdstagere, særlig af 
fagforeningsmedlemmer.

Or. de

Ændringsforslag 93
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset de øvrige bestemmelser i 
denne forordning omfatter de nationale 
lovbestemmelser, der er nævnt i stk. 1, 
mindst følgende minimumsnormer:
- 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 
ansættelsesforholdet har begået en 
strafbar handling, 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.
- En optisk-elektronisk og akustisk-
elektronisk overvågning af de områder 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. 
Derudover er den optisk-elektroniske og 
akustisk-elektroniske overvågning af de 
dele af virksomheden, der ikke er 
offentligt tilgængelige, tilladt, når den 
bliver synliggjort til beskyttelse af legitime 
interesser, der er nødvendige for de 
behandlingsansvarlige, og de 
pågældendes interesser og rettigheder på 
passende vis garanteres.
- Hvis virksomheder som led i 
lægeundersøgelser eller egnethedstest 
indsamler eller behandler 
personrelaterede oplysninger, skal de på 
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forhånd meddele ansøgeren eller 
arbejdstageren, hvortil disse oplysninger 
anvendes, forklare dem og meddele og 
forklare dem resultaterne af eventuelle 
undersøgelser eller egnethedstest. 
Indsamling af data med henblik på 
genetiske test og analyser er forbudt. 
Indsamling og behandling af 
personoplysninger inden for rammerne af 
lægeundersøgelser eller egnethedstest skal 
være krævet til gennemførelse af 
ansættelsesforholdet.
- Anvendelsen af telefon, e-mail, internet 
eller andre telekommunikationstjenester 
til private formål kan reguleres ved 
kollektive overenskomster. Hvis der ikke 
er mulighed for en regulering via en 
kollektiv aftale, kan arbejdsgiveren indgå 
en aftale om spørgsmålet direkte med 
arbejdstageren. Hvis privat brug er tilladt, 
er behandling af trafikdata i tilknytning 
hertil kun tilladt for at garantere 
datasikkerheden og sikre, at 
telekommunikationsnet og 
telekommunikationstjenester fungerer 
gnidningsfrit og til afregningsformål. 
Uanset stk. 3 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, 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 private 
sfære skal altid respekteres.

Or. de
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Ændringsforslag 94
Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset de øvrige bestemmelser i 
denne forordning skal de nationale 
lovbestemmelser, der er nævnt i stk. 1, 
mindst afspejle følgende 
minimumsnormer:
a) Oplysninger skal behandles på 
retfærdig og lovlig vis og bør kun 
indsamles til udtrykkeligt angivne og 
lovlige formål; kun oplysninger, der er 
nødvendige for opfyldelsen af en 
kontrakt eller indgåelsen af en 
kontrakt, som den registrerede er part 
i, eller for at overholde en retlig 
forpligtelse, der påhviler den 
registeransvarlige, eller hvor 
oplysningerne er nødvendige for at 
beskytte den registreredes vitale 
interesser, eller hvor det er nødvendigt 
for retsplejen, eller hvor oplysningerne 
er nødvendige, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en 
legitim interesse, forudsat at en sådan 
behandling ikke krænker den 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder eller legitime 
interesser, bør behandles; 
oplysningerne bør være passende og 
rimelige og bør ikke opbevares 
længere, end det er nødvendigt for de 
formål, hvortil de behandles.
b) Hvis den registeransvarlige agter at 
behandle følsomme 
personoplysninger, gør yderligere 
betingelser sig gældende: Den 
registeransvarliges privatliv og private 
sfære skal til enhver tid beskyttes; 
behandlingen er påkrævet med 
henblik på at overholde 
arbejdsmarkedslovgivningen eller, 



PE500.581v01-00 54/71 AM\919880DA.doc

DA

hvor det er nødvendigt, for at etablere, 
udøve eller forsvare juridiske 
rettigheder.
c) I forbindelse med behandling skal 
de registrerede have oplysninger om 
formålet med behandlingen inklusive 
følgende oplysninger: oplysninger om 
den registeransvarlige; formålet med 
behandlingen, herunder oplysninger 
om alle modtagere af 
personoplysningerne og deres formål
d) Registeransvarlige skal etablere 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre 
personoplysninger, som de behandler, 
mod ødelæggelse, passende tab, 
uautoriseret adgang eller 
offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 95
Minodora Cliveti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nationale lovbestemmelser, der 
er nævnt i stk. 1, skal mindst omfatte 
følgende minimumsnormer:
a) Personoplysninger bør behandles 
på retfærdig og lovlig vis og kun af 
årsager, der er direkte relevante for 
arbejdstagerens ansættelse. Hvis 
personoplysninger skal behandles til 
andre formål end dem, de blev 
indsamlet til, skal arbejdsgiveren sikre, 
at de ikke bruges på en måde, der er 
uforenelig med det oprindelige formål, 
og bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå 
misforståelser som følge af ændrede 
rammer. En arbejdsgiver bør ikke 
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indsamle personoplysninger angående 
en arbejdstagers: seksuelle forhold, 
tro, politiske eller andre 
overbevisninger og straffedomme.
b) Personoplysninger, der er indsamlet 
i forbindelse med tekniske eller 
organisatoriske foranstaltninger for at 
sørge for sikkerheden og funktionen 
af automatiske informationssystemer, 
bør ikke bruges til at kontrollere 
arbejdstageres adfærd. 
Personoplysninger, der er indsamlet 
ved elektronisk overvågning, bør ikke 
være de eneste faktorer ved evaluering 
af arbejdstageres præstationer.

Or. en

Ændringsforslag 96
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. I ansættelseskonteksten er 
behandlingen eller anvendelsen med 
henblik på den permanente overvågning 
af arbejdstagere eller profiling af 
arbejdstagere (kapitel III, afsnit 4) eller 
udarbejdelse og overførsel af sorte lister 
over arbejdstagere eller ydelses- og 
adfærdskontrol eller forberedelse af en 
sygdomsbetinget opsigelse ikke tilladt; 
dataene på ansøgere skal beskyttes på 
samme måde.

Or. de

Ændringsforslag 97
Sari Essayah
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Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under vedtagelsen af 
lovbestemmelserne, der er nævnt i stk. 1, 
kan medlemsstaterne fastsætte 
undtagelser eller fritagelser fra 
bestemmelserne i denne forordning til 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med ansættelsesforhold.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes arbejdsmarkedssystemer og systemer for industrielle forbindelser er 
forskellige. I nogle medlemsstater har lovgivning traditionelt være anvendt i stor udstrækning 
til at regulere ansættelsesforhold og arbejdsliv, mens bestemmelserne angående 
ansættelsesforhold og arbejdsliv i andre har været aftalt kollektivt mellem arbejdsmarkedets 
parter via kollektive aftaler.

Ændringsforslag 98
Paul Murphy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der søger ved lov at 
regulere behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
bør involvere fagforeninger og 
repræsentanter for arbejdstagerne i alle 
faser af udarbejdelsen og gennemførelsen 
af nye regler og bestemmelser. Alle nye 
regler og bestemmelser bør medføre mere 
gunstige betingelser for arbejdstagernes 
rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Stephen Hughes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset de øvrige bestemmelser i 
denne forordning omfatter de 
nationale lovbestemmelser:
a) foranstaltninger til at forbyde skjult 
overvågning og sporing af 
arbejdspladsaktiviteter via brugen af 
teknologier såsom 
radiofrekvensidentifikation
b) bestemmelser, der skal gøre 
anvendelsen af oplysninger til at 
sortliste, kontrollere eller udelukke fra 
beskæftigelse til en strafbar handling, 
hvilket er en krænkelse af 
grundlæggende rettigheder og har en 
ødelæggende virkning ikke blot på 
arbejdstageren, men også på resten af 
vedkommendes familie, når de på 
ulovlig vis nægtes adgang til 
beskæftigelse og dermed finansielle 
indtægter
c) foranstaltninger, der skal sikre, at 
enhver person eller virksomhed, der 
deltager i sortlistning, straffes hårdt. 
Dette omfatter udelukkelse fra at 
modtage EU-støtte eller -tilskud eller 
deltage i offentlige kontrakter indgået 
på EU-plan eller nationalt plan, før 
alle retlige procedurer er afsluttet, der 
er betalt erstatning til alle parter, som 
er berørt af sortlistning, og der 
foreligger pålidelig dokumentation for, 
at denne kriminelle kultur er fjernet 
fra organisationen.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 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. Enhver 
overvågning på områder, der er åbne for 
offentligheden, skal kommunikeres via 
synlig skiltning.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at enhver overvågning af de nævnte områder i en virksomhed ikke er 
tilladt, og at overvågning af de offentlige områder i en virksomhed kun må finde sted, hvis det 
er tydeliggjort via synlig skiltning.

Ændringsforslag 101
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltningerne, der træffes, skal 
stå i forhold til det satte mål. Inden for 
ansættelse skal disse foranstaltninger 
have direkte og nødvendig forbindelse 
med jobtilbuddet eller med evalueringen 
af de faglige kvalifikationer. I alle tilfælde 
informeres arbejdstageren om de 
anvendte metoder samt om 
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oplysningernes fortrolige karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Jean Lambert

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.

Or. en

Ændringsforslag 103
Minodora Cliveti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I overensstemmelse med national
lovgivning eller praksis og, hvis relevant, i 
overensstemmelse med relevante 
kollektive aftaler bør arbejdsgivere på 
forhånd fuldt ud underrette eller 
konsultere deres ansatte eller disses 
repræsentanter om indførelsen eller 
tilpasningen af automatiske systemer til 
indsamling og anvendelse af ansattes 
personoplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 105
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kan give mulighed 
for, at de forhold, der omtales i artikel 82, 
stk. 1, også kan fastlægges i kollektive 
aftaler, der er forhandlet og indgået på 



AM\919880DA.doc 61/71 PE500.581v01-00

DA

nationalt plan af arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Begrundelse

EU har ikke kompetence til at harmonisere medlemsstaternes arbejdsmarkedssystemer og 
systemer for industrielle forbindelser. For at respektere forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer skal denne forordning ikke forhindre medlemsstaterne i at bevare og anvende 
bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold via national lovgivning 
eller i medlemsstater, hvor sådanne bestemmelser via kollektive aftaler er blevet fastsat for de 
nationale arbejdsmarkedsparter.

Ændringsforslag 106
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Som supplement til bestemmelserne i 
kapitel IV, afsnit 4, er den 
databeskyttelsesansvarlige omfattet af en 
særlig beskyttelse mod opsigelse og et 
forbud mod forskelsbehandling. 
Myndigheder og virksomheder skal 
derudover sikre, at den 
databeskyttelsesansvarlige i henhold til 
artikel 36, stk. 2, kan udføre sit hverv i 
fuldt omfang og uafhængigt.

Or. de

Ændringsforslag 107
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Som supplement til bestemmelserne i 
kapitel IV er den 
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databeskyttelsesansvarlige omfattet af et 
forbud mod forskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 108
Jean Lambert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Oplysninger om helbredstilstande kan 
kun bruges i en sammenhæng, der har 
relation til arbejdskompetence.

Or. en

Ændringsforslag 109
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne vedtager egnede 
regler og foretager kontroller, der 
forhindrer virksomheder i på grund af 
bestemte arbejdstageres politiske 
overbevisning og tilhørsforhold til og 
aktiviteter i en fagforening at sætte disse 
arbejdstagere på sorte lister, der 
videregives til andre virksomheder med 
det formål at forfordele disse 
arbejdstagere; medlemsstaterne vedtager 
effektive sanktioner for virksomheder, der 
udarbejder eller videregiver sådanne sorte 
lister eller modtager sådanne lister eller 
rekvirerer dem fra andre virksomheder.

Or. de
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Ændringsforslag 110
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Videregivelse af personrelaterede data 
om ansatte mellem juridisk selvstændige 
virksomheder i en koncern eller med 
juridiske og skatterådgivende 
erhvervsudøvere er tilladt, for så vidt dette 
sker ud fra en erhvervsmæssig interesse 
og med henblik på gennemførelse af 
specifikke administrative procedurer, og
videregivelsen ikke strider mod 
beskyttelsesværdige interesser hos den 
pågældende person. Videregivelsen er 
ligeledes tilladt, når dette er nødvendigt 
hos modtageren i forhold til udførelse af 
opgaverne, og modtageren er genstand for 
en erhvervsrelateret tavshedspligt. 
Muliggør afregning af lønninger via en 
skatterådgiver eller videregivelse af 
personlige dokumenter ved 
arbejdsjuridiske tvister til en advokat eller 
medicinske dokumenter til en ekspert. 
Hvis personoplysninger om ansatte 
videregives til et tredjeland eller en 
international organisation, finder 
kapitel V anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 111
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Videregivelse af personrelaterede data 
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om ansatte mellem juridisk selvstændige 
virksomheder i en koncern eller med 
juridiske og skatterådgivende 
erhvervsudøvere er tilladt, for så vidt dette 
sker ud fra en erhvervsmæssig interesse 
og 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.

Or. de

Ændringsforslag 112
Jean Lambert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I tillæg til bestemmelserne i kapitel IV, 
afdeling 4, har den 
databeskyttelsesansvarlige ret til relevant 
uddannelse finansieret af virksomheden 
og skal tildeles tilstrækkelig tid til at 
opfylde relevante forpligtelser, hvis de er 
en tilføjelse til de generelle opgaver. De 
nationale og europæiske 
samarbejdsudvalg skal høres ved 
udnævnelsen af den 
databeskyttelsesansvarlige og skal tildeles 
løbende ret til høring hos dem.

Or. en

Ændringsforslag 113
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 114
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Arbejdstagerens samtykke til aftalen 
om personoplysninger tilvejebringer ikke 
et retsgrundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den pågældendes 
position og den kontrollerendes position,
hhv. hvis denne skævhed gør det 
usandsynligt at frigive samtykket.

Or. de

Ændringsforslag 115
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de
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Ændringsforslag 116
Jean Lambert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Oplysninger fra jobansøgninger skal 
behandles som oplysninger fra ansatte 
med hensyn til databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 117
Jean Lambert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Uanset de øvrige bestemmelser i denne 
forordning omfatter de nationale 
lovbestemmelser:
- bestemmelser, der skal gøre anvendelsen 
af oplysninger til at sortliste, kontrollere 
eller udelukke fra beskæftigelse til en 
strafbar handling
- foranstaltninger, der skal sikre, at 
enhver person eller virksomhed, der 
deltager i sortlistning, straffes hårdt.

Or. en

Ændringsforslag 118
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
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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 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119
Sari Essayah

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 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle senere 
ændringer af disse.

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de retsbestemmelser, 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.

Or. en

Ændringsforslag 120
Traian Ungureanu

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 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle senere 
ændringer af disse.

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

Or. en

Ændringsforslag 121
Traian Ungureanu

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på effektivitet i 
forbindelse med ansættelsesforholdet skal 
der bruges minimumskriterier for 
anvendelse af databeskyttelse for 
arbejdsgivere i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 122
Traian Ungureanu

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Med henblik på at sikre gennemsigtige 
grænseoverskridende ansættelsesforhold 
skal kriterierne i kapitel 5 anvendes, når 
der påtænkes overførsel af 
personoplysninger til tredjelande eller 
internationale organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 123
Sari Essayah

Forslag til forordning
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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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Evelyn Regner

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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 125
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

3. Denne forordning anerkender den 
rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller. 
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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.

I lande, hvor det er overladt til 
arbejdsmarkedets parter at regulere 
lønninger og forskellige andre 
arbejdsvilkår gennem kollektive 
overenskomster, bør der tages specifikt 
hensyn til arbejdsmarkedets parters 
forpligtelser og rettigheder i henhold til 
kollektive overenskomster, når artikel 6,
stk. 1, litra f), finder anvendelse.

Or. en

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 126
Nadja Hirsch

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 
tekniske og sikkerhedstekniske normer for 
behandling af personoplysninger til de 
formål, der er omhandlet i stk. 1 og 4. 
Herved skal der tages hensyn til 
omkostningerne for gennemførelse, 
risiciene forbundet med behandlingen og 
det pågældende beskyttelsesbehov for 
dataene.

Or. de
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Ændringsforslag 127
Traian Ungureanu

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 beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86
udelukkende med henblik på nærmere 
fastlæggelse af kriterier og betingelser, der 
vil garantere de seneste teknologiske og 
sikkerhedsrelaterede udviklinger til
behandling af personoplysninger med 
hensyn til de formål, der er omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 128
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På forslag af Kommissionen tager 
Europa-Parlamentet og Rådet artikel 82 i 
denne forordning 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.

Or. de


