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Ændringsforslag 87
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Personoplysninger behandles for 
menneskets skyld; principperne og reglerne 
for beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør, uanset de fysiske 
personers nationalitet eller bopæl, 
respektere deres grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger. 
Behandlingen af personoplysninger bør 
bidrage til skabelsen af et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed samt en 
økonomisk union og til økonomiske og 
sociale fremskridt, styrkelse af og 
konvergens mellem økonomierne i det 
indre marked og fysiske personers velfærd.

(2) Personoplysninger behandles for 
menneskets skyld; principperne og reglerne 
for beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør, uanset de fysiske 
personers nationalitet eller bopæl, 
respektere deres grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger. I 
forbindelse med behandlingen og 
overførslen af data inden for det indre 
marked bør retten til privatlivets fred og
beskyttelse af personoplysninger 
respekteres, som defineret i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og i artikel 16, 
stk. 2, i TEUF. Behandling og overførsel 
af data inden for det indre marked bør 
begrænses i henhold til retten til 
beskyttelse af personoplysninger, som 
anført i artikel 8 i chartret om 
grundlæggende rettigheder.

Or. el

Ændringsforslag 88
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den økonomiske og sociale
integration, der er en følge af det indre 
markeds funktion, har medført en kraftig 

(4) Proceduren for økonomisk og social
integration, der er en følge af det indre 
markeds funktion, har medført en kraftig 
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vækst i strømmen af personoplysninger på 
tværs af landegrænserne. Udvekslingen af 
oplysninger mellem økonomiske og sociale 
offentlige og private aktører i Unionen er 
steget. Medlemsstaternes myndigheder 
opfordres i EU-retten til at samarbejde og 
udveksle personoplysninger indbyrdes for 
at kunne varetage deres opgaver og udføre 
hverv på vegne af en anden medlemsstats 
myndighed.

vækst i strømmen af personoplysninger på 
tværs af landegrænserne. Udvekslingen af 
oplysninger mellem økonomiske og sociale 
offentlige og private aktører i Unionen er 
steget. Medlemsstaternes myndigheder 
opfordres i EU-retten til at samarbejde og 
udveksle personoplysninger indbyrdes for 
at kunne varetage deres opgaver og udføre 
hverv på vegne af en anden medlemsstats 
myndighed.

Or. el

Ændringsforslag 89
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne udvikling kræver, at der 
opbygges en stærk og mere 
sammenhængende databeskyttelsesramme i 
Unionen, som understøttes af en effektiv 
håndhævelse, fordi det er vigtigt, at der 
skabes den tillid, der er nødvendig for, at 
den digitale økonomi kan udvikle sig på 
tværs af det indre marked. Fysiske personer 
bør have kontrol over deres egne 
personoplysninger, og sikkerheden både 
retligt og praktisk bør styrkes for 
enkeltpersoner, erhvervsdrivende og 
offentlige myndigheder.

(6) Denne udvikling kræver, at der 
opbygges en stærk og mere 
sammenhængende databeskyttelsesramme i 
Unionen, som understøttes af en effektiv 
håndhævelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, fordi det 
er vigtigt, at der skabes den tillid, der er 
nødvendig for, at den digitale økonomi kan 
udvikle sig på tværs af det indre marked. 
Fysiske personer bør have kontrol over 
deres egne personoplysninger, og 
sikkerheden både retligt og praktisk bør 
styrkes for enkeltpersoner, 
erhvervsdrivende og offentlige 
myndigheder.

Or. el

Ændringsforslag 90
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
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Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der skal etableres en hensigtsmæssig 
balance mellem beskyttelse af privatlivets 
fred og respekt for det indre marked. 
Regler for databeskyttelse må ikke 
underminere konkurrenceevne, 
innovation og ny teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 91
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Målsætningerne og principperne i 
direktiv 95/46/EF er stadig gyldige, men 
direktivet har ikke forhindret en 
fragmentering af den måde, hvorpå 
databeskyttelse gennemføres i Unionens 
forskellige medlemsstater, manglende 
retssikkerhed og en udbredt offentlig 
opfattelse af, at der er betydelige risici for 
beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med navnlig onlineaktivitet. 
Forskelle i beskyttelsen af fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, 
navnlig retten til beskyttelse af 
personoplysninger, som de enkelte 
medlemsstater yder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, kan 
forhindre fri udveksling af 
personoplysninger i Unionen. Disse 
forskelle kan derfor udgøre en hindring for 
udøvelsen af en række økonomiske 
aktiviteter på EU-plan, virke 
konkurrenceforvridende og hindre 
myndighederne i at varetage de opgaver, 
de er pålagt i medfør af EU-retten. Denne 
forskel i beskyttelsesniveauet skyldes 

(7) Målsætningerne og principperne i 
direktiv 95/46/EF er stadig gyldige, men 
direktivet har ikke forhindret en 
fragmentering af den måde, hvorpå 
databeskyttelse gennemføres i Unionens 
forskellige medlemsstater, manglende 
retssikkerhed og en udbredt offentlig 
opfattelse af, at der er betydelige risici for 
beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med navnlig onlineaktivitet. 
Forskelle i beskyttelsen af fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, 
navnlig retten til beskyttelse af 
personoplysninger, som de enkelte 
medlemsstater yder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, kan 
forhindre fri udveksling af 
personoplysninger i Unionen. Disse 
forskelle kan derfor udgøre et problem 
med hensyn til at sikre en tilstrækkelig 
beskyttelse af borgernes oplysninger og 
kan dermed udgøre en krænkelse af deres 
rettigheder. Derfor foreslås et direktiv, 
som skal sikre en mere effektiv 
overholdelse af nærhedsprincippet og 
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forskelle i gennemførelsen og 
anvendelsen af direktiv 95/46/EF.

bidrage til en bedre databeskyttelse i lande 
med et allerede højt beskyttelsesniveau.

Or. el

Ændringsforslag 92
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre et ensartet og højt niveau 
for beskyttelse af fysiske personer og for at 
fjerne hindringerne for udveksling af 
personoplysninger bør niveauet for 
beskyttelse af fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af sådanne oplysninger være 
ensartet i alle medlemsstater. Det bør 
sikres, at reglerne for beskyttelse af fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger anvendes 
konsekvent og ensartet overalt i Unionen.

(8) For at sikre et ensartet og højt niveau 
for beskyttelse af fysiske personer og for at 
fjerne hindringerne for udveksling af 
personoplysninger bør niveauet for 
beskyttelse af fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af sådanne oplysninger være 
ensartet i alle medlemsstater. Det bør 
sikres, at reglerne for beskyttelse af fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger anvendes 
konsekvent og ensartet overalt i Unionen.
Tilpasningen bør give medlemsstaterne 
ret til i deres nationale lovgivning at 
vedtage bestemmelser og dermed 
forhindre en eventuel forringelse af 
niveauet for beskyttelse af 
personoplysninger i de medlemsstater, 
hvor lovgivningen giver en større 
beskyttelse.

Or. el

Ændringsforslag 93
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre et ensartet
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle,
der kan hæmme den frie udveksling af 
data i det indre marked, bør der vedtages
en forordning, som kan skabe 
retssikkerhed og gennemsigtighed for 
erhvervsdrivende, herunder 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, og give fysiske personer i 
alle medlemsstater de samme pligter og 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. For at tage 
hensyn til den særlige situation for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder indeholder denne 
forordning en række undtagelser. 
Derudover opfordres EU-institutionerne og
-organerne, medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

(11) Eftersom der er risiko for, at
beskyttelsen af personoplysninger vil blive 
tilsidesat af den frie udveksling af 
personoplysninger, og at der dermed er 
risiko for ubalance mellem målene for 
den grundlæggende ret til databeskyttelse 
og målene i det indre marked til skade for 
førstnævnte, og ud fra den opfattelse, at 
medlemsstaterne bør bibeholde retten til 
at vedtage en strengere 
databeskyttelsesrammelovgivning end den 
nye lovgivning, og med det formål at sikre 
et højere beskyttelsesniveau for fysiske 
personer i hele Unionen, bør der vedtages
et nyt direktiv, som kan skabe 
retssikkerhed og gennemsigtighed for 
erhvervsdrivende, herunder 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, og give fysiske personer i 
alle medlemsstater de samme pligter og 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. For at tage 
hensyn til den særlige situation for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder indeholder dette direktiv en 
række undtagelser. Derudover opfordres 
EU-institutionerne og -organerne, 
medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør dette 
direktiv baseres på Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder.
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Or. el

Ændringsforslag 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre et ensartet 
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af data 
i det indre marked, bør der vedtages en 
forordning, som kan skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for erhvervsdrivende, 
herunder mikrovirksomheder og små og
mellemstore virksomheder, og give fysiske 
personer i alle medlemsstater de samme 
pligter og rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. For at tage 
hensyn til den særlige situation for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder indeholder 
denne forordning en række undtagelser.
Derudover opfordres EU-institutionerne og 
-organerne, medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

(11) For at sikre et ensartet 
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af data 
i det indre marked, bør der vedtages en 
forordning, som kan skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for erhvervsdrivende, 
herunder mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, og give fysiske 
personer i alle medlemsstater de samme 
pligter og rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. Derudover 
opfordres EU-institutionerne og 
-organerne, medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Denne forordning bør ikke gælde for 
en fysisk persons behandling af 
oplysninger som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, som f.eks. 
korrespondance og udarbejdelse af en 
adressefortegnelse, som ikke er led i lønnet 
arbejde og dermed ikke har forbindelse til 
erhvervsmæssige eller kommercielle 
aktiviteter. Undtagelsen bør heller ikke 
gælde for registeransvarlige eller 
registerførere, som tilvejebringer midlerne 
til behandling af personoplysninger til 
sådanne personlige eller familiemæssige 
aktiviteter.

(15) Denne forordning bør ikke gælde for 
en fysisk persons behandling af 
oplysninger som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, som f.eks. 
korrespondance og udarbejdelse af en 
adressefortegnelse, som ikke er led i lønnet 
arbejde og dermed ikke har forbindelse til 
erhvervsmæssige eller kommercielle 
aktiviteter, og som ikke indebærer, at disse 
oplysninger gøres tilgængelige for et 
ubegrænset antal personer. Undtagelsen 
bør heller ikke gælde for registeransvarlige 
eller registerførere, som tilvejebringer 
midlerne til behandling af 
personoplysninger til sådanne personlige 
eller familiemæssige aktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsesområdet for denne undtagelse bør præciseres, navnlig på grund af de sociale 
netværks stigende popularitet, som giver mulighed for at dele oplysninger med hundredvis af 
personer. EU-Domstolen (sag C-101/01 og C-73/07) anbefaler tilgængelighed "for et 
ubegrænset antal personer" som anvendelseskriterium for denne undtagelse. EDPS er af 
samme opfattelse.

Ændringsforslag 96
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at afgøre, om en 
behandlingsaktivitet kan betragtes som 
"overvågning af registreredes adfærd", 
bør det kontrolleres, om personer spores 
på internettet ved hjælp af 
databehandlingsaktiviteter, hvor en 
"profil" anvendes på en person, navnlig 
med det formål at træffe beslutninger om 
den pågældende eller analysere eller 
forudsige den pågældendes præferencer, 
adfærd og holdninger.

udgår

Or. el

Ændringsforslag 97
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Et klart bevis på "overvågning af 
registreredes adfærd" med henblik på at 
analysere og forudsige deres personlige 
præferencer, adfærd, vaner og holdninger 
er søgemaskiner, som henter en del af 
deres indtægter fra målrettet annoncering 
ved at indsamle personoplysninger fra de 
besøgende eller ved at analysere deres 
profil, og som derfor uden tvivl bør 
omfattes af direktivets 
anvendelsesområde. Det samme bør være 
gældende for de sociale netværk og 
websteder, der tilbyder serverplads og i 
visse tilfælde lagring af software, som 
desuden ville kunne indsamle brugerdata 
til kommercielle formål.

Or. el
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Ændringsforslag 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Ifølge princippet om databeskyttelse 
gennem indstillinger skal onlineaktiviteter 
og -produkter indledningsvis være 
indstillet til maksimal beskyttelse af 
personoplysninger og data uden at kræve 
handling fra den registreredes side. 

Or. en

Ændringsforslag 99
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Id-numre, 
lokaliseringsdata, online-id'er eller andre 
specifikke faktorer bør derfor ikke som 
sådan betragtes som personoplysninger 
under alle omstændigheder.

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Id-numre, 
lokaliseringsdata, online-id'er eller andre 
specifikke faktorer bør derfor ikke som 
sådan betragtes som personoplysninger 
under alle omstændigheder, men skal 
betragtes som personoplysninger ved 
behandling med den intention at rette et 
særligt indhold mod en person eller vælge 
den pågældende person til ethvert andet 
formål.

Or. en
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Begrundelse

Det skal klarlægges, hvornår sådanne id'er betragtes som personoplysninger, og dette kan 
undersøges ved at undersøge intentionerne hos de parter, der behandler dem.

Ændringsforslag 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Id-numre, 
lokaliseringsdata, online-id'er eller andre 
specifikke faktorer bør derfor ikke som 
sådan betragtes som personoplysninger 
under alle omstændigheder.

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Id-numre, 
lokaliseringsdata, online-id'er eller andre 
specifikke faktorer bør i princippet
betragtes som personoplysninger under alle 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
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kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Id-numre, 
lokaliseringsdata, online-id'er eller andre 
specifikke faktorer bør derfor ikke som 
sådan betragtes som personoplysninger
under alle omstændigheder.

kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Dette bør 
derfor undersøges i de enkelte sager og i 
lyset af den teknologiske udvikling, hvis
id-numre, lokaliseringsdata, online-id'er 
eller andre specifikke faktorer som sådan
skal betragtes som personoplysninger.

Or. fr

Begrundelse

I en situation med stadig flere tilbud om nye onlinetjenester og konstant teknologisk udvikling 
er det nødvendigt at sikre et højt beskyttelsesniveau for borgernes personoplysninger. Derfor 
vil det være nødvendigt at gennemgå alle sager enkeltvis.

Ændringsforslag 102
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en 
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 

(25) Der bør gives samtykke ved hjælp af 
en passende metode, der muliggør en 
frivillig, specifik og informeret 
viljetilkendegivelse fra den registrerede 
enten ved en erklæring eller en klar 
bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
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registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. en

Ændringsforslag 103
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en 
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til 
det eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal
anmodningen være klar, præcis og ikke 
unødigt forstyrre brugen af den tjeneste, 
det gives til.

(25) Der bør gives samtykke ved hjælp af 
en passende metode, der muliggør en 
frivillig, specifik og informeret 
viljetilkendegivelse fra den registrerede.
Der kan gives samtykke enten ved en 
erklæring eller en klar bekræftelse fra den 
registrerede, for at sikre, at den 
pågældende er bekendt med, at han eller 
hun giver sit samtykke til behandlingen af 
personoplysninger, herunder ved at 
markere et afkrydsningsfelt, når han eller 
hun besøger et websted, eller en anden 
erklæring eller handling, f.eks. ved at 
vælge standardindstillinger, der i den 
specifikke sammenhæng tydeligt 
tilkendegiver den registreredes samtykke. 
Tavshed eller inaktivitet kan ikke indebære 
samtykke. Enhver anmodning om 
elektronisk samtykke skal være klar, 
præcis og ikke unødigt forstyrrende eller 
besværlig for den registrerede og brugen 
af den tjeneste, det gives til, og muliggøre 
et klart valg.

Or. en

Begrundelse

Samtykke bør ikke være den primære metode til sikring af "lovlig" behandling. Krav til 
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samtykke og begrænsninger i forbindelse med behandling af personoplysninger skal stå i 
rimeligt forhold til de pågældende oplysningers følsomhed og enhver vurderet risiko for 
beskyttelse af data og privatlivets fred, der måtte opstå som følge af anvendelsen af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 104
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en 
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en 
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Dette gælder, uanset 
om det er muligt at give samtykke til 
behandling i overensstemmelse med 
direktiv 2002/58/EF ved anvendelse af 
passende browserindstillinger eller andre 
applikationer. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ikke indeholde alt for foreskrivende krav om samtykke. Formålet med 
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ændringsforslaget er at sikre kontinuerlig anvendelse af stiltiende samtykke og behandling i 
overensstemmelse med direktiv 2002/58/EF gennem passende browserindstillinger eller 
andre applikationer (jf. betragtning 66 i direktiv 136/2009/EF).

Ændringsforslag 105
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en 
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den
myndige registrerede, som udtrykkeligt 
beskrevet i New York-konventionen, enten 
ved en erklæring eller en klar bekræftelse 
fra den registrerede, for at sikre, at den 
pågældende er bekendt med, at han eller 
hun giver sit samtykke til behandlingen af 
personoplysninger, herunder ved at 
markere et afkrydsningsfelt, når han eller 
hun besøger et websted, eller en anden 
erklæring eller handling, der tydeligt 
tilkendegiver den registreredes accept af 
den foreslåede behandling af 
vedkommendes personoplysninger. 
Tavshed eller inaktivitet kan derfor ikke 
indebære samtykke. Samtykke bør dække 
alle behandlingsaktiviteter, der foretages til 
det eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. el

Ændringsforslag 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en 
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode for det 
anvendte medie, der muliggør en frivillig, 
specifik og informeret viljetilkendegivelse 
fra den registrerede enten ved en erklæring 
eller en klar bekræftelse fra den 
registrerede, for at sikre, at den 
pågældende er bekendt med, at han eller 
hun giver sit samtykke til behandlingen af 
personoplysninger, herunder ved at 
markere et afkrydsningsfelt, når han eller 
hun besøger et websted, eller en anden 
erklæring eller handling, der tydeligt 
tilkendegiver den registreredes accept af 
den foreslåede behandling af 
vedkommendes personoplysninger. 
Tavshed eller inaktivitet kan derfor ikke 
indebære samtykke. Samtykke bør dække 
alle behandlingsaktiviteter, der foretages til 
det eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) En registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen 
bør fastlægges ud fra objektive kriterier og 
bør forstås som en effektiv og reel 
udøvelse af ledelsesaktiviteter, der afgør de 
vigtigste elementer, som f.eks. formål, 
betingelser og behandlingsmetoder, 

(27) En registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen, 
herunder en registeransvarlig, der også er 
registerfører, bør fastlægges ud fra 
objektive kriterier og bør forstås som en 
effektiv og reel udøvelse af 
ledelsesaktiviteter, der afgør de vigtigste 
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gennem permanente strukturer. Dette 
kriterium afhænger ikke af, om 
behandlingen af personoplysninger faktisk 
udføres på dette sted; det forhold, at der 
findes og anvendes tekniske og 
teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Registerførerens 
hovedvirksomhed er stedet for dennes 
centrale administration i Unionen.

elementer, som f.eks. formål, betingelser 
og behandlingsmetoder, gennem 
permanente strukturer. Dette kriterium 
afhænger ikke af, om behandlingen af 
personoplysninger faktisk udføres på dette 
sted; det forhold, at der findes og anvendes 
tekniske og teknologiske hjælpemidler til 
behandling af personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Registerførerens 
hovedvirksomhed, hvor denne ikke også er
registeransvarlig, er stedet for dennes 
centrale administration i Unionen.

Or. en

Begrundelse

For registeransvarlige, der også er registerførere, er det ikke hensigtsmæssigt at anvende 
forskellige tests for at afgøre, hvilken lovgiver der har myndigheden over organisationen. 
Med ændringsforslaget sikres det, at sådanne registeransvarlige kan drage fuld fordel af one-
stop-shop.

Ændringsforslag 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) En registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen 
bør fastlægges ud fra objektive kriterier og 
bør forstås som en effektiv og reel 
udøvelse af ledelsesaktiviteter, der afgør de 
vigtigste elementer, som f.eks. formål, 
betingelser og behandlingsmetoder, 
gennem permanente strukturer. Dette 
kriterium afhænger ikke af, om 
behandlingen af personoplysninger faktisk 
udføres på dette sted; det forhold, at der 
findes og anvendes tekniske og 

(27) En registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen 
bør fastlægges ud fra objektive kriterier og 
bør forstås som en effektiv og reel 
udøvelse af ledelsesaktiviteter, der afgør de 
vigtigste elementer, som f.eks. formål, 
betingelser og behandlingsmetoder, 
gennem permanente strukturer. Dette 
kriterium afhænger ikke af, om 
behandlingen af personoplysninger faktisk 
udføres på dette sted; det forhold, at der 
findes og anvendes tekniske og 
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teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Registerførerens 
hovedvirksomhed er stedet for dennes 
centrale administration i Unionen.

teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. En registeransvarligs 
hovedvirksomhed i Unionen er det sted, 
hvor politikken for beskyttelse af 
personoplysninger fastlægges under 
hensyntagen til denne hovedvirksomheds 
dominerede indflydelse på andre, navnlig
inden for en koncern, når det drejer sig 
om indførelsen af regler for beskyttelse af 
personoplysninger eller relevante regler 
for databeskyttelse. Registerførerens 
hovedvirksomhed er stedet for dennes 
centrale administration i Unionen.

Or. fr

Begrundelse

Både de nationale tilsynsmyndigheder og EDPS kræver en mere præcis definition af 
hovedvirksomhed, navnlig når der er tale om en koncern, der driver virksomhed i flere 
medlemsstater. Dette begreb er vigtigt, når den kompetente myndighed skal identificeres.

Ændringsforslag 109
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. For at 
afgøre, om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder.

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger, og er 
sårbare forbrugere. For at afgøre, om en 
person er et barn, bør denne forordning 
benytte definitionen i FN's konvention om 
barnets rettigheder. Der skal navnlig 
anvendes et børnevenligt sprog for at 
sikre retten til samtykke for børn over 13 
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år.

Or. en

Ændringsforslag 110
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Enhver behandling af 
personoplysninger bør udføres lovligt, 
loyalt og gennemsigtigt i forhold til de 
berørte personer. De specifikke formål med 
behandlingen af oplysningerne bør navnlig 
være udtrykkelige og legitime og fremgå, 
når oplysningerne indsamles. 
Oplysningerne bør være passende, 
relevante og begrænset til det minimum, 
der er nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; det kræver
navnlig, at det sikres, at de indsamlede 
oplysninger ikke er for omfattende, og at 
perioden for opbevaring af oplysningerne
begrænses til et strengt minimum. 
Personoplysninger bør kun behandles, hvis 
formålet med behandlingen ikke kan 
opfyldes på anden måde. Der bør træffes 
enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som ikke er nøjagtige, 
berigtiges eller slettes. For at sikre, at 
oplysningerne ikke opbevares i længere tid 
end nødvendigt, bør den registeransvarlige 
indføre tidsfrister for sletning eller 
periodisk gennemgang.

(30) Enhver behandling af 
personoplysninger bør udføres lovligt, 
loyalt og gennemsigtigt i forhold til de 
berørte personer. De specifikke formål med 
behandlingen af oplysningerne bør navnlig 
være udtrykkelige og legitime og fremgå, 
når oplysningerne indsamles. 
Oplysningerne bør være passende, 
relevante og begrænset til det minimum, 
der er nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; det kræver, 
at det sikres, at de indsamlede oplysninger 
ikke er for omfattende, og at perioden for 
opbevaring af oplysningerne ikke er 
længere end nødvendig for formålene 
med behandling af personoplysninger. 
Personoplysninger bør kun behandles, hvis 
formålet med behandlingen ikke kan 
opfyldes på anden måde. Der bør træffes 
enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som ikke er nøjagtige, 
berigtiges eller slettes. For at sikre, at 
oplysningerne ikke opbevares i længere tid 
end nødvendigt, bør den registeransvarlige 
indføre tidsfrister for sletning eller 
periodisk gennemgang. Efter vurdering af 
de oplysninger, der som minimum er 
nødvendige for de formål, hvortil 
oplysningerne behandles, skal der tages 
højde for andre lovbestemmelser om 
behandling af omfattende data i 
forbindelse med forebyggelse og 
detektering af svig, bekræftelse af identitet 
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og/eller vurdering af kreditværdighed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er udarbejdet for at klarlægge registeransvarliges forpligtelse til at 
overvåge de data, der som minimum er nødvendige, og opbevaringsperioder. 
Ændringsforslaget har endvidere til formål at sikre konsekvens i forhold til formuleringen i 
denne betragtning og formuleringen i artikel 5, litra e. Ændringsforslaget har ligeledes til 
formål at harmonisere forordningen med eksisterende lovgivning, f.eks. 
forbrugerkreditdirektivet og kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom, og eksisterende god 
praksis, som kræver en omfattende vurdering af en forbrugers økonomiske situation gennem 
vurdering af kreditværdighed.

Ændringsforslag 111
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Enhver behandling af 
personoplysninger bør udføres lovligt, 
loyalt og gennemsigtigt i forhold til de 
berørte personer. De specifikke formål med 
behandlingen af oplysningerne bør navnlig 
være udtrykkelige og legitime og fremgå, 
når oplysningerne indsamles. 
Oplysningerne bør være passende, 
relevante og begrænset til det minimum, 
der er nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; det kræver 
navnlig, at det sikres, at de indsamlede 
oplysninger ikke er for omfattende, og at 
perioden for opbevaring af oplysningerne 
begrænses til et strengt minimum.
Personoplysninger bør kun behandles, 
hvis formålet med behandlingen ikke kan 
opfyldes på anden måde. Der bør træffes 
enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som ikke er nøjagtige, 
berigtiges eller slettes. For at sikre, at 
oplysningerne ikke opbevares i længere tid 
end nødvendigt, bør den registeransvarlige 

(30) Enhver behandling af 
personoplysninger bør udføres lovligt, 
loyalt og gennemsigtigt i forhold til de 
berørte personer. De specifikke formål med 
behandlingen af oplysningerne bør navnlig 
være udtrykkelige og legitime og fremgå, 
når oplysningerne indsamles. 
Oplysningerne bør være passende, 
relevante og begrænset til det minimum, 
der er nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; det kræver 
navnlig, at det sikres, at de indsamlede 
oplysninger ikke er for omfattende, og at 
perioden for opbevaring af oplysningerne 
begrænses til et strengt minimum. Der bør 
træffes enhver rimelig foranstaltning for at 
sikre, at personoplysninger, som ikke er 
nøjagtige, berigtiges eller slettes. For at 
sikre, at oplysningerne ikke opbevares i 
længere tid end nødvendigt, bør den 
registeransvarlige indføre tidsfrister for 
sletning eller periodisk gennemgang.
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indføre tidsfrister for sletning eller 
periodisk gennemgang.

Or. fr

Begrundelse

Principperne om, at de indsamlede oplysninger skal være relevante og tilstrækkelige og ikke 
omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de behandles, giver de 
registrerede meget høje og relevante garantier. Sådan formuleres det i direktiv 95/46. 
Princippet om minimering af de indsamlede data gør det meget vanskeligt for virksomhederne 
at henvende sig personligt og målrettet til deres kunder, selv om disse ikke modsætter sig det.

Ændringsforslag 112
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at behandling kan betragtes som 
lovlig, bør personoplysninger behandles på 
grundlag af den berørte persons samtykke 
eller et andet legitimt grundlag, der er 
fastlagt ved lov enten i denne forordning 
eller i anden EU-ret eller 
medlemsstatslovgivning, der henvises til i 
denne forordning.

(31) For at behandling kan betragtes som 
lovlig, skal personoplysninger behandles 
på et af de legitime grundlag, der er 
fastlagt ved lov enten i denne forordning 
eller i anden EU-ret eller 
medlemsstatslovgivning, der henvises til i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Understreger, at samtykke ikke skal betragtes som den generelle regel med hensyn til 
behandling af personoplysninger, men være forbeholdt sammenhænge, hvor samtykke er 
relevant, og under omstændigheder, hvori samtykke kan gives fuldstændigt frit. 

Ændringsforslag 113
Christian Engström

Forslag til forordning
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Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre frivilligt samtykke bør det 
præciseres, at samtykke ikke udgør et 
gyldigt retligt grundlag, hvor personen ikke 
har et reelt og frit valg og efterfølgende 
ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 
samtykke, uden at det er til skade for den 
pågældende.

(33) For at sikre frivilligt samtykke bør det 
præciseres, at samtykke ikke udgør et 
gyldigt retligt grundlag, hvor personen ikke 
har et reelt og frit valg og efterfølgende 
ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 
samtykke, uden at det er til skade for den 
pågældende. Ligeledes må samtykke ikke 
danne et retligt grundlag for behandling 
af oplysninger, når den registrerede ikke 
har anden adgang til tilsvarende tjenester. 
Standardindstillinger, f.eks. markerede 
afkrydsningsfelter, tavshed eller den enkle 
anvendelse af en tjeneste, der ikke kræver 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 114
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Samtykke bør udelukkende 
betragtes som et gyldigt retligt grundlag 
for behandling, hvis de registrerede reelt 
kan give eller tilbagetrække deres 
samtykke. I andre tilfælde skal de 
registeransvarlige sikre retfærdig og 
lovlig behandling af personoplysninger på 
andre legitime grundlag. Indhentning af 
udtrykkelig informeret samtykke kan 
medføre store konsekvenser for den 
enkelte person. Samtykke er muligvis ikke 
den mest ønskværdige metode til 
legitimering af behandling af 
personoplysninger. Anvendelsen af 
samtykke bør være forbeholdt 
sammenhænge, der udgør en risiko for 
den enkelte person, og/eller situationer, 
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hvor behandlingen af personoplysninger 
vil krænke fysiske personers ret til 
databeskyttelse og privatlivets fred. 
Samtykke, der anvendes i 
uhensigtsmæssige sammenhænge, mister 
sin værdi og lægger en unødvendig byrde 
på den registrerede. Samtykke er ikke en 
reel begrundelse, når behandlingen er 
nødvendig for en tjeneste, som brugeren 
har anmodet om, eller når registrerede 
ikke kan afvise samtykke uden at påvirke 
den anmodede tjeneste.

Or. en

Begrundelse

En alt for omfattende underretnings- og samtykkeordning kan underminere privatlivets fred, 
hvis anvendelsen er overdrevet eller uden for kontekst, navnlig i forbindelse med 
onlinetjenester. Når det er nødvendigt med samtykke, bør det være specifikt, informeret og 
meningsfuldt, og hvis man anvender samtykke uden for denne sammenhæng, mister det sin 
værdi og rolle i alle kontekster med hensyn til meningsfuld gennemsigtighed, valgfrihed og 
kontrol i forhold til de registrerede personer.

Ændringsforslag 115
Morten Løkkegaard

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 

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. 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. Ubalance mellem 
den registeransvarlige og den registrerede 
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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.

er imidlertid ikke et problem, hvis den 
registreredes samtykke i henhold til EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning er 
en specifik betingelse for en bestemt form 
for behandling af personoplysninger elle 
behandlingsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 116
Christian Engström

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 personoplysninger behandles af 
arbejdsgiveren som led i behandlingen af 
ansattes personoplysninger i et 
ansættelsesforhold eller

- når den registeransvarlige eller 
registerføreren har en dominerende 
stilling med hensyn til de produkter eller 
tjenester, der udbydes til den registrerede 
eller
- 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
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Ændringsforslag 117
Rafał Trzaskowski

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 skal gives frit, og den 
registrerede skal ikke være tvunget til at 
give sit samtykke til behandling af sine 
oplysninger, navnlig hvis der er en
betydelig skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige. Dette kan være
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.
Når formålet med databehandlingen er i 
den registreredes interesse, og den 
registrerede efterfølgende kan 
tilbagetrække sit samtykke uden 
problemer, skal samtykket imidlertid 
udgøre et gyldigt retligt grundlag for 
behandling.
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

Begrundelse

Bestemmelsen skal sikre, at den registrerede har et reelt og frit valg og efterfølgende i enhver 
situation kan tilbagetrække sit samtykke eller gøre indsigelse imod yderligere behandling. 
Den skal ikke berøve fysiske personers mulighed for at give samtykke til behandling af 
oplysninger, navnlig når det er til det formål, der er i deres interesse (f.eks. tilbud om 
forsikring fra arbejdsgiver). I forordningen skal det ikke forudsættes, at det er umuligt at give 
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sit frie samtykke til behandling af oplysninger i et ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 118
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Når personoplysninger, der er 
behandlet på grundlag af den 
registreredes samtykke, er nødvendige for 
ydelsen af en tjeneste, kan 
tilbagetrækningen af samtykket være 
grundlaget for ophævelse af en kontrakt 
fra udbyderen af tjenesten. Dette gælder 
navnlig for tjenester, der ydes gratis til 
forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Ændringsforslag 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) En registeransvarligs legitime 
interesser kan udgøre et retligt grundlag for 

(38) En persons legitime interesser kan 
udgøre et retligt grundlag for behandling, 



PE500.411v01-00 28/221 AM\917991DA.doc

DA

behandling, medmindre den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor. Dette 
kræver omhyggelig vurdering, navnlig hvis 
den registrerede er et barn, idet børn bør 
nyde særlig beskyttelse. Den registrerede 
bør have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af grunde, der vedrører den 
pågældendes særlige situation, og uden 
udgifter. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige forpligtes til 
udtrykkeligt at oplyse den registrerede om 
de legitime interesser, der forfølges, og om 
retten til indsigelse og til at dokumentere 
disse legitime interesser. Det er lovgiveren, 
der i henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

medmindre den registreredes interesser, 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor. Dette 
kræver omhyggelig vurdering, navnlig hvis 
den registrerede er et barn, idet børn bør 
nyde særlig beskyttelse. Den registrerede 
bør have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af grunde, der vedrører den 
pågældendes særlige situation, og uden 
udgifter. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige eller den 
tredjemand, til hvem oplysningerne 
videregives, forpligtes til udtrykkeligt at 
oplyse den registrerede om de legitime 
interesser, der forfølges, og om retten til 
indsigelse og til at dokumentere disse 
legitime interesser. Det er lovgiveren, der i 
henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår at bevare formuleringen fra direktiv 95/46/EF. Der erindres om, at 
forordningen ikke kun vedrører den digitale verden, men ligeledes finder anvendelse på 
offlineaktiviteter. For at kunne finansiere deres aktiviteter har visse sektorer, som f.eks. 
bladhuse behov for at kunne benytte eksterne kilder til at kontakte potentielle nye abonnenter.

Ændringsforslag 120
Rafał Trzaskowski<

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) En registeransvarligs legitime 
interesser kan udgøre et retligt grundlag for 
behandling, medmindre den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder og 

(38) En registeransvarligs legitime 
interesser kan udgøre et retligt grundlag for 
behandling, medmindre den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder og 
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frihedsrettigheder går forud herfor. Dette 
kræver omhyggelig vurdering, navnlig hvis 
den registrerede er et barn, idet børn bør 
nyde særlig beskyttelse. Den registrerede 
bør have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af grunde, der vedrører den 
pågældendes særlige situation, og uden 
udgifter. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige forpligtes til 
udtrykkeligt at oplyse den registrerede om 
de legitime interesser, der forfølges, og om 
retten til indsigelse og til at dokumentere 
disse legitime interesser. Det er lovgiveren, 
der i henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

frihedsrettigheder går forud herfor. Dette 
kræver omhyggelig vurdering, navnlig hvis 
den registrerede er et barn, idet børn bør 
nyde særlig beskyttelse. Den registrerede 
bør have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen uden udgifter. Den 
registeransvarliges legitime interesser kan 
omfatte: direkte markedsføring af den 
registeransvarliges varer og tjenester, 
håndhævelse af den registeransvarliges 
krav og sikring af, at system, netværk og 
information beskyttes. Når den 
registrerede trækker sit samtykke tilbage, 
skal den registeransvarlige også have ret 
til at afvise yderligere ydelse af tjenester, 
hvis behandlingen er nødvendig på grund 
af tjenestens art eller funktionen af 
registeret. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige forpligtes til 
udtrykkeligt at oplyse den registrerede om 
de legitime interesser, der forfølges, og om 
retten til indsigelse og til at dokumentere 
disse legitime interesser. Det er lovgiveren, 
der i henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skabe retlig sikkerhed på det indre marked, skal det klarlægges i teksten, 
hvilke former for aktiviteter der kan opfattes som den registeransvarliges legitime interesse. 
Direkte markedsføring er et værktøj, der også gør det muligt for virksomheder at forbedre 
deres tilbud og tjenester til fordel for forbrugeren, som fastholder retten til at gøre indsigelse 
og til information.

Ændringsforslag 121
Matteo Salvini

Forslag til forordning
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Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål. Hvis det 
andet formål ikke er foreneligt med det 
formål, som oplysningerne oprindeligt var 
indsamlet til, bør den registeransvarlige
indhente den registreredes samtykke til 
dette andet formål eller basere 
behandlingen på en anden legitim grund til 
lovlig behandling, navnlig hvis det kræves 
i EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning, som den registeransvarlige er 
underlagt. Under alle omstændigheder bør 
det sikres, at de principper, der fastsættes 
ved denne forordning, og navnlig den 
registreredes oplysninger om disse andre 
formål anvendes.

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål. Hvis det 
andet formål ikke er foreneligt med det 
formål, som oplysningerne oprindeligt var 
indsamlet til, bør den registeransvarlige 
basere behandlingen på en anden legitim 
grund til lovlig behandling, navnlig hvis 
det kræves i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, som den 
registeransvarlige er underlagt. Under alle
omstændigheder bør det sikres, at de 
principper, der fastsættes ved denne 
forordning, og navnlig den registreredes 
oplysninger om disse andre formål 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

Samtykke er et legitimt grundlag, men bør ikke prioriteres over andre legitime grundlag, 
således at anvendelsen heraf fremmes, hvor det ikke er nødvendigt.

Ændringsforslag 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Harmonisering af EU-retten med 
hensyn til databeskyttelse må generelt 
ikke fjerne medlemsstaternes mulighed 
for at praktisere sektorspecifik lovgivning, 
bl.a. på området for registerbaseret 
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forskning. 

Or. en

Begrundelse

Det gældende retsgrundlag for databeskyttelse i Unionen, direktiv 95/46/EF, giver
medlemsstaterne forskellige grader af frihed til at tilpasse EU-lovgivningen til nationale 
forhold. 

Ændringsforslag 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 40 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40b) Behandling af personoplysninger, 
der er indsamlet til andre formål, kan 
stilles til rådighed for offentlig 
videnskabelig forskning, hvis det kan 
dokumenteres, at behandlingen af de 
indsamlede oplysninger kan have en 
videnskabelig relevans. Der skal tages 
hensyn til indbygget privatlivsbeskyttelse, 
hvis der stilles oplysninger til rådighed for 
offentlig videnskabelig forskning.

Or. en

Ændringsforslag 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Der bør også gives mulighed for at 
fravige forbuddet mod at behandle 
følsomme kategorier af data, hvis det sker i 
henhold til loven og er omfattet af de 
fornødne garantier, der sikrer beskyttelse af 

(42) Der bør også gives mulighed for at
fravige forbuddet mod at behandle 
følsomme kategorier af data, hvis det sker i 
henhold til loven og er omfattet af de 
fornødne garantier, der sikrer beskyttelse af 
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personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det, 
navnlig til sundhedsformål, herunder 
folkesundhed og social sikring samt 
forvaltning af læge- og sundhedstjenester, 
for især at sikre kvaliteten og rentabiliteten 
af de procedurer, der anvendes i 
forbindelse med ansøgninger om ydelser 
og tjenester inden for en 
sygesikringsordning, eller til historiske, 
statistiske eller videnskabelige forsknings-
formål.

personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det,
herunder oplysninger, der er sendt via 
elektroniske tekstmeddelelser eller e-mail 
til patienter, om aftaler på hospitaler og 
klinikker, navnlig til sundhedsformål, 
herunder folkesundhed og social sikring 
samt forvaltning af læge- og 
sundhedstjenester, for især at sikre 
kvaliteten og rentabiliteten af de 
procedurer, der anvendes i forbindelse med 
ansøgninger om ydelser og tjenester inden 
for en sygesikringsordning, eller til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 125
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Principperne om en loyal og 
gennemsigtig behandling kræver, at den 
registrerede informeres om navnlig 
behandlingens eksistens og dens formål, 
hvor længe oplysningerne opbevares, retten 
til indsigt, berigtigelse eller sletning og 
retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles fra den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt han er forpligtet til at 
afgive sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis han ikke afgiver 
sådanne oplysninger.

(48) Principperne om en loyal og 
gennemsigtig behandling kræver, at den 
registrerede informeres om navnlig 
behandlingens eksistens og dens formål,
lovmæssige kriterier og/eller forpligtelser 
til fastlæggelse af, hvor længe 
oplysningerne opbevares, retten til indsigt, 
berigtigelse eller sletning og retten til at 
indgive klage. Hvis oplysningerne 
indsamles fra den registrerede, bør den 
registrerede også oplyses om, hvorvidt han 
er forpligtet til at afgive sådanne 
oplysninger, og om konsekvenserne, hvis 
han ikke afgiver sådanne oplysninger.

Or. fr
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Begrundelse

Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvor længe personoplysningerne opbevares, da 
varigheden kan være forbundet med specifikke lovmæssige forpligtelser.

Ændringsforslag 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Principperne om en loyal og 
gennemsigtig behandling kræver, at den 
registrerede informeres om navnlig 
behandlingens eksistens og dens formål, 
hvor længe oplysningerne opbevares, retten 
til indsigt, berigtigelse eller sletning og 
retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles fra den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt han er forpligtet til at 
afgive sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis han ikke afgiver 
sådanne oplysninger.

(48) Principperne om en loyal og 
gennemsigtig behandling kræver, at den 
registrerede informeres om navnlig 
behandlingens eksistens og dens formål,
kriterier til fastlæggelse af, hvor længe 
oplysningerne opbevares til hvert formål, 
retten til indsigt, berigtigelse eller sletning 
og retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles fra den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt han er forpligtet til at 
afgive sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis han ikke afgiver 
sådanne oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, præcis hvor længe personoplysninger skal 
opbevares, navnlig når de skal opbevares til forskellige formål.

Ændringsforslag 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Enhver bør have ret til indsigt i 
oplysninger, der er indsamlet om den 

(51) Enhver bør have ret til indsigt i 
oplysninger, der er indsamlet om den 
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pågældende, og til let at udøve denne ret 
med henblik på at forvisse sig om 
oplysningernes eksistens og behandlingens 
lovlighed. Enhver registreret bør derfor 
have ret til at kende og blive underrettet 
om navnlig det formål, hvortil 
oplysningerne behandles, hvor lang tid de 
gemmes, og hvem modtagerne af 
oplysningerne er, den logik, der ligger bag 
behandlingen af oplysningerne, og om de 
mulige konsekvenser af denne behandling, 
i hvert fald når behandlingen er baseret på 
profilering. Denne ret må ikke krænke 
andres rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder forretningshemmeligheder eller 
den intellektuelle ejendomsret, navnlig den 
ophavsret, som programmerne er beskyttet 
af. Dette må dog ikke resultere i, at den 
registrerede nægtes alle oplysninger.

pågældende, og til let at udøve denne ret 
med henblik på at forvisse sig om 
oplysningernes eksistens og behandlingens 
lovlighed. Enhver registreret bør derfor 
have ret til at kende og blive underrettet 
om navnlig det formål, hvortil 
oplysningerne behandles, kriterier til 
fastlæggelse af, hvor lang tid de gemmes
til hvert formål, og hvem modtagerne af 
oplysningerne er, den logik, der ligger bag 
behandlingen af oplysningerne, og om de 
mulige konsekvenser af denne behandling, 
i hvert fald når behandlingen er baseret på 
profilering. Denne ret må ikke krænke 
andres rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder forretningshemmeligheder eller 
den intellektuelle ejendomsret, navnlig den 
ophavsret, som programmerne er beskyttet 
af. Dette må dog ikke resultere i, at den 
registrerede nægtes alle oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, præcis hvor længe personoplysninger skal 
opbevares, navnlig når de skal opbevares til forskellige formål.

Ændringsforslag 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at give de registrerede øget 
kontrol over deres egne 
personoplysninger og deres ret til indsigt 
bør de, når personoplysninger behandles 
elektronisk og i et struktureret og 
almindeligt anvendt format, have ret til at 
få en kopi af oplysningerne om dem i et 
almindeligt anvendt elektronisk format. 
Den registrerede bør også kunne 
videregive de oplysninger, vedkommende 

udgår
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har udleveret, fra en automatisk 
applikation, f.eks. et socialt netværk, til et 
andet. Dette bør gælde, hvis den 
registrerede har udleveret oplysningerne 
til databehandlingssystemet, baseret på 
dennes samtykke eller under opfyldelsen 
af en kontrakt.

Or. fr

Begrundelse

De registrerede har ret til indsigt i henhold til artikel 15. Denne indsigtsret giver alle 
registrerede ret til fra den registeransvarlige at modtage underretning om de 
personoplysninger, der er genstand for behandling. I henhold til artikel 18 har registrerede 
ret til at få en kopi af deres oplysninger, men denne artikel bidrager ikke til at styrke 
beskyttelsen af borgernes personoplysninger og skaber forvirring om den præcise rækkevidde 
af retten til indsigt, som er en vigtig rettighed.

Ændringsforslag 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Der bør fastsættes bestemmelser om 
den registeransvarliges overordnede
ansvar, herunder erstatningsansvar, for den 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af den registeransvarlige eller på 
vegne af den registeransvarlige. Den 
registeransvarlige bør navnlig sikre og 
være forpligtet til at påvise, at hver 
behandlingsaktivitet gennemføres i 
overensstemmelse med denne forordning.

(60) Der bør fastsættes bestemmelser om 
den registeransvarliges generelle ansvar, 
herunder erstatningsansvar, for den 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af den registeransvarlige eller på 
vegne af den registeransvarlige. Den 
registeransvarlige bør navnlig sikre og 
være forpligtet til at påvise, at hver 
behandlingsaktivitet gennemføres i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

For at øge beskyttelsen af personoplysninger bør der udtrykkeligt fastsættes et generelt 
princip om den registeransvarliges ansvar.
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Ændringsforslag 130
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) I denne forordning opfordres 
virksomhederne til at udvikle interne 
programmer til identifikation af den 
behandling, der sandsynligvis vil 
indebære specifikke risici for de 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål, træffe 
passende foranstaltninger til 
privatlivsbeskyttelse og udvikle løsninger 
til innovativ indbygget 
privatlivsbeskyttelse samt teknikker til 
bedre privatlivsbeskyttelse. For 
virksomheder, der kan påvise offentligt, at 
de har indbygget privatlivsbeskyttelse, er 
yderligere tilsynsmekanismer med 
forudgående høring og forudgående 
godkendelse ikke nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Ved ændringsforslaget tilpasses teksten med et tiltag, hvor ansvar er en alternativ proces, der 
fremmer god organisatorisk praksis. En sådan tilpasning flytter derudover byrden af udgifter 
til overholdelse og forsikring over på markedet frem for de offentlige midler.

Ændringsforslag 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) Princippet om indbygget 
databeskyttelse indebærer, at hensynet til 
databeskyttelse indarbejdes i alle faser af 
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en teknologis livscyklus, fra den første 
udformning til indførelse på markedet, 
brug og bortskaffelse. Princippet om 
databeskyttelse gennem indstillinger 
kræver privatlivsbeskyttende indstillinger i 
tjenester og produkter, som skal være i 
overensstemmelse med de generelle 
principper om databeskyttelse, f.eks. 
dataminimering og formålsbegrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt 
registeransvarliges og registerføreres 
ansvar, også i forbindelse med 
tilsynsmyndighedernes kontrol og 
foranstaltninger, kræver en klar fordeling 
af ansvarsområderne under denne 
forordning, herunder når en 
registeransvarlig fastlægger formålene 
med, betingelserne for og metoderne til 
behandlingen sammen med andre 
registeransvarlige, eller når en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig.

(62) Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt 
registeransvarliges og registerføreres 
ansvar, også i forbindelse med 
tilsynsmyndighedernes kontrol og 
foranstaltninger, kræver en klar fordeling 
af ansvarsområderne under denne 
forordning, herunder når en 
registeransvarlig fastlægger formålene 
med, betingelserne for og metoderne til 
behandlingen sammen med andre 
registeransvarlige, eller når en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig.
Når der er tale om solidarisk ansvar, kan 
en registerfører, der har betalt erstatning 
til den registrerede, gøre et krav om 
godtgørelse gældende over for den 
registeransvarlige, hvis førstnævnte har 
handlet i overensstemmelse med den
retsakt, der er bindende for sidstnævnte.

Or. fr
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Begrundelse

Registerføreren defineres som en person, der handler på vegne af den registeransvarlige. Når 
registerføreren nøje overholder sine instrukser, vil den registeransvarlige og ikke 
registerføreren være ansvarlig for et brud på reglerne om personoplysninger, og dette vil ikke 
påvirke den registreredes ret til erstatning.

Ændringsforslag 133
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at påvise overensstemmelse med 
denne forordning bør den 
registeransvarlige eller registerføreren
dokumentere hver behandlingsaktivitet. 
Hver registeransvarlig og registerfører bør 
have pligt til at samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
stille denne dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

(65) For at påvise overensstemmelse med 
denne forordning bør den 
registeransvarlige eller registerføreren
opretholde relevante oplysninger om de 
vigtigste kategorier for hver enkelt 
behandling, der er foretaget.
Kommissionen skal fastlægge et ensartet 
format for dokumentation af disse 
oplysninger i Unionen. Hver 
registeransvarlig og registerfører bør have 
pligt til at samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
stille denne dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bistå 
tilsynsmyndigheden i evalueringen af 
opfyldelsen af kravene i denne forordning 
for de vigtigste kategorier for behandling.

Or. en

Begrundelse

Effektiv databeskyttelse kræver, at organisationer skal have en tilstrækkeligt dokumenteret 
forståelse af deres databehandlingsaktiviteter. Opretholdelsen af dokumentation for alle 
behandlingsaktiviteter er imidlertid uforholdsmæssigt krævende. Frem for at opfylde 
bureaukratiske behov bør formålet med dokumentation være at hjælpe de registeransvarlige 
og registerførerne med at opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
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Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at påvise overensstemmelse med 
denne forordning bør den 
registeransvarlige eller registerføreren
dokumentere hver behandlingsaktivitet. 
Hver registeransvarlig og registerfører bør 
have pligt til at samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
stille denne dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

(65) For at påvise overensstemmelse med 
denne forordning bør den 
registeransvarlige eller registerføreren
opbevare dokumentation for alle 
databehandlingssystemer og -procedurer, 
der hører under deres ansvar. Hver 
registeransvarlig og registerfører bør have 
pligt til at samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
stille denne dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

Or. fr

Begrundelse

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Ændringsforslag 135
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
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problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 24 
timer, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør
betragtes som krænkende for en 
registrerets personoplysninger eller
beskyttelsen af vedkommendes privatliv, 
hvis det kan indebære f.eks. identitetstyveri 
eller svig, fysisk skade, betydelig tort eller 
skade af omdømme. Underretningen bør 
beskrive arten af bruddet på 
persondatasikkerheden og indeholde 
anbefalinger til den berørte person med 
henblik på at afhjælpe de mulige 
skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et brud, der kan forventes at 
krænke beskyttelsen af personoplysninger 
eller privatlivets fred for en registreret 
alvorligt, har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 24 
timer, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør
anses for at kunne krænke beskyttelsen af
en registrerets personoplysninger eller 
privatliv alvorligt, hvis det kan indebære 
f.eks. identitetstyveri eller svig, fysisk 
skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. fr

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde bruddet på personoplysninger må ikke medføre uforholdsmæssige 
administrative byrder på de registeransvarlige og skal give dem mulighed for at reagere 
hurtigt og effektivt ved først og fremmest at koncentrere sig om at løse problemet. Man skal 
derfor begrænse sig til tilfælde, der kan forventes at krænke beskyttelsen af den registreredes 
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personoplysninger eller privatliv alvorligt (jf. betragtning 67).

Ændringsforslag 136
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 24 
timers, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse. Hvis dette ikke kan nås inden 
for 24 timers, bør anmeldelsen ledsages af 
en begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
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mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Tidsperioden skal ikke være fastsat i lovgivningen – fastsættelsen heraf skal afhænge af den 
specifikke operationelle og tekniske kompleksitet og de nødvendige efterforskningsmæssige og 
kriminaltekniske processer for at forstå arten og omfanget af en hændelse. I lovgivningen skal 
det sikres, at sådanne hændelser behandles med den største prioritet, og kravet "uden unødig 
forsinkelse" har tilstrækkelig vægt og indikerer samtidig pragmatisk fleksibilitet.

Ændringsforslag 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 
24 timer, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et brud, som berører den 
pågældende person væsentligt, har fundet 
sted, bør vedkommende anmelde bruddet 
til tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger kan blive krænket
væsentligt af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som væsentligt krænkende for en 
registrerets personoplysninger eller 
beskyttelsen af vedkommendes privatliv, 
hvis det kan indebære f.eks. identitetstyveri 
eller svig, fysisk skade, betydelig tort eller 
skade af omdømme. Underretningen bør 
beskrive arten af bruddet på 
persondatasikkerheden og indeholde 
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arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

anbefalinger til den berørte person med 
henblik på at afhjælpe de mulige 
skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. fr

Begrundelse

I tilfælde af brud skal den registeransvarlige i første omgang koncentrere sig om at 
iværksætte alle relevante forholdsregler for at forhindre, at bruddet fortsætter. En forpligtelse 
til anmeldelse til den kompetente tilsynsmyndighed inden for 24 timer suppleret med 
sanktioner for manglende overholdelse risikerer at have den modsatte virkning. Som Artikel 
29-gruppen giver udtryk for i sin udtalelse af 23. marts 2012, bør der ikke foretages 
anmeldelser af mindre brud for at undgå at overbebyrde tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
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forsinkelse og om muligt inden for 24
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 24
timers, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

forsinkelse og om muligt inden for 72
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 72
timers, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet og medføre betydelig 
risiko for den registrerede - og for at 
undgå meget store informationsmængder 
for den registrerede - bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 139
Matteo Salvini

Forslag til forordning
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Betragtning 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70a) I direktiv 2002/58/EF (som ændret 
ved direktiv 2009/136/EF) er der fastsat 
krav om anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden for behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
tilvejebringelse af offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester 
eller elektroniske kommunikationsnet i 
Unionen. Hvis udbydere af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester også udbyder 
andre tjenester, skal de fortsat opfylde 
kravene om anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden i henhold til 
databeskyttelsesdirektivet - ikke denne 
forordning. Disse udbydere er underlagt 
en fælles ordning om anmeldelse af brud 
på persondatasikkerheden, både i relation 
til personoplysninger, der er behandlet i 
forbindelse med levering af en offentligt 
tilgængelig kommunikationstjeneste, og 
alle andre personoplysninger, som de er 
registeransvarlige for.

Or. en

Begrundelse

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester bør være underlagt en fælles 
anmeldelsesordning for alle overtrædelser vedrørende de data, de behandler, og ikke flere 
forskellige ordninger afhængigt af den udbudte tjenestes art. Dette sikrer lige vilkår for 
industrielle aktører.

Ændringsforslag 140
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(97) Når behandlingen af (97) Når behandlingen af 
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personoplysninger i forbindelse med 
aktiviteter, der gennemføres af en 
registeransvarligs eller registerførers 
virksomhed i Unionen, finder sted i mere 
end én medlemsstat, bør en enkelt 
tilsynsmyndighed være ansvarlig for at 
kontrollere den registeransvarliges eller 
registerførerens aktiviteter i hele Unionen 
og for at træffe de relaterede beslutninger 
med henblik på at styrke en ensartet 
anvendelse, sikre retssikkerheden og 
mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere.

personoplysninger i forbindelse med 
aktiviteter, der gennemføres af en 
registeransvarligs eller registerførers 
virksomhed i Unionen, finder sted i mere 
end én medlemsstat, bør en enkelt 
tilsynsmyndighed være ansvarlig for at 
kontrollere den registeransvarliges eller 
registerførerens behandlingsaktiviteter i 
hele Unionen og for at træffe de relaterede 
beslutninger med henblik på at styrke en 
ensartet anvendelse, sikre retssikkerheden 
og mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere. Når behandlingen af 
personoplysninger ikke hovedsageligt 
gennemføres af hovedvirksomheden, men 
af en af den i Unionen etablerede 
registeransvarliges eller registerførers 
andre virksomheder, skal 
tilsynsmyndigheden med ansvar for disse 
behandlinger som undtagelse til 
ovenstående være tilsynsmyndigheden i 
den medlemsstat, hvor denne anden 
virksomhed er etableret. I 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
kapitel VII må denne undtagelse ikke 
indskrænke den mulighed, som 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor hovedvirksomheden er etableret, har 
for at forlange en supplerende erklæring.

Or. fr

Begrundelse

Hvis behandlinger, der omfatter flere lande, let kan kontrolleres af hovedvirksomheden og 
skal høre under en enkelt myndigheds kompetence efter en centraliseret erklæring, skal 
nationale behandlinger, der forvaltes decentralt af filialer, og som er svære at håndtere for 
hovedvirksomheden, kunne høre under den enkelte nationale tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 141
Andreas Schwab

Forslag til forordning
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Betragtning 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(115) I situationer, hvor den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i en 
anden medlemsstat, undlader at handle 
eller har iværksat utilstrækkelige 
foranstaltninger i forbindelse med en 
klage, kan den registrerede anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor han eller hun har sit sædvanlige 
opholdssted, om at anlægge sag mod den 
pågældende tilsynsmyndighed ved den 
kompetente domstol i den anden 
medlemsstat. Den tilsynsmyndighed, der 
har modtaget en sådan anmodning, kan 
med forbehold af domstolsprøvelse afgøre, 
om anmodningen bør efterkommes.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne mulighed indebærer ikke nogen merværdi for borgerne og risikerer at skade det gode 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne inden for rammerne af sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(118) Personer, der lider skade som følge 
af en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
registerføreren. Denne kan fritages for 
erstatningsansvar, hvis det bevises, at han 
ikke er skyld i den forvoldte skade, navnlig 
hvis der kan henvises til en fejl fra den 
registreredes side eller et tilfælde af force 
majeure.

(118) Personer, der lider skade som følge 
af en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
registerføreren. Denne kan fritages for 
erstatningsansvar, hvis det bevises, at han 
ikke er skyld i den forvoldte skade, navnlig 
hvis der kan henvises til en fejl fra den 
registreredes side eller et tilfælde af force 
majeure. Når der er tale om solidarisk 
ansvar, kan en registerfører, der har 
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betalt erstatning til den registrerede, gøre 
et krav om godtgørelse gældende over for 
den registeransvarlige, hvis førstnævnte 
har handlet i overensstemmelse med den 
retsakt, der er bindende for sidstnævnte.

Or. fr

Begrundelse

I forslaget til forordning indføres det overordnede princip om den registeransvarliges ansvar 
(artikel 5f og 22), som skal bevares og præciseres. Registerføreren defineres som en person, 
der handler på vegne af den registeransvarlige. Hvis registerføreren ikke følger instrukserne 
fra den registeransvarlige, betragtes han som den registeransvarlige, jf. artikel 26, stk. 4.

Ændringsforslag 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(129) For at opfylde denne forordnings 
målsætninger, dvs. at beskytte fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger og at 
sikre fri udveksling af personoplysninger i 
Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen. Der bør navnlig vedtages 
delegerede retsakter med nærmere 
bestemmelser om det lovlige i at behandle 
personoplysninger, om angivelse af 
kriterierne og betingelserne for et barns 
samtykke, om behandling af særlige 
kategorier af personoplysninger, om
angivelse af kriterierne og betingelserne 
for tydeligt overdrevne anmodninger og 
gebyrer for udøvelse af den registreredes 
rettigheder, om kriterier og krav i 
forbindelse med underretning af den 
registrerede og retten til indsigt, om retten 

(129) For at opfylde denne forordnings 
målsætninger, dvs. at beskytte fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger og at 
sikre fri udveksling af personoplysninger i 
Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen. Der bør navnlig vedtages 
delegerede retsakter med nærmere 
bestemmelser om det lovlige i at behandle 
personoplysninger, om angivelse af 
kriterierne og betingelserne for et barns 
samtykke, om behandling af særlige 
kategorier af personoplysninger, om 
kriterier og krav i forbindelse med 
underretning af den registrerede og retten 
til indsigt, om retten til at blive glemt og til 
sletning, om foranstaltninger baseret på 
profilering, om kriterier og krav i 
forbindelse med den registeransvarliges 
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til at blive glemt og til sletning, om 
foranstaltninger baseret på profilering, om 
kriterier og krav i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar og indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, om en registerfører, om 
kriterier og krav i forbindelse med 
dokumentation og behandlingssikkerhed, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
konstatering af et brud på 
persondatasikkerheden og anmeldelse heraf 
til tilsynsmyndigheden og om de 
omstændigheder, hvor et brud på 
persondatasikkerheden kan krænke den 
registrerede, om kriterier og betingelser for 
behandling, der kræver en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, om kriterier og krav i 
forbindelse med fastlæggelse af større 
konkrete risici, der kræver forudgående 
høring, om udpegning af og opgaver for 
den databeskyttelsesansvarlige, om 
adfærdskodekser, om kriterier og krav i 
forbindelse med certificeringsordninger, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
videregivelse i form af bindende 
virksomhedsregler, om fravigelser ved 
videregivelser, om administrative 
sanktioner, om behandling til 
sundhedsformål og om behandling i 
forbindelse med ansættelsesforhold og til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør sikre en samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet, når den udarbejder og gennemfører 
delegerede retsakter.

ansvar, om en registerfører, om kriterier og 
krav i forbindelse med dokumentation, om 
kriterier og krav i forbindelse med 
konstatering af et brud på 
persondatasikkerheden og anmeldelse heraf 
til tilsynsmyndigheden og om de 
omstændigheder, hvor et brud på 
persondatasikkerheden kan krænke den 
registrerede, om kriterier og betingelser for 
behandling, der kræver en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, om kriterier og krav i 
forbindelse med fastlæggelse af større 
konkrete risici, der kræver forudgående 
høring, om udpegning af og opgaver for 
den databeskyttelsesansvarlige, om 
adfærdskodekser, om kriterier og krav i 
forbindelse med certificeringsordninger, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
videregivelse i form af bindende 
virksomhedsregler, om fravigelser ved 
videregivelser, om behandling til 
sundhedsformål og om behandling i 
forbindelse med ansættelsesforhold og til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør sikre en samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet, når den udarbejder og gennemfører 
delegerede retsakter.

Or. fr

Ændringsforslag 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Betragtning 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(130) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår 
angivelse af standardformularer i 
forbindelse med behandling af et barns 
personoplysninger, standardprocedurer og 
-formularer til udøvelse af registreredes 
rettigheder; standardformularer til 
underretning af den registrerede; 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt og retten 
til dataportabilitet; standardformularer i 
forbindelse med den registeransvarliges 
ansvar for indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger og
dokumentation; specifikke krav til 
behandlingssikkerhed; standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og meddelelse af brud 
på persondatasikkerheden til den 
registrerede; standarder og procedurer for 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse; formularer og procedurer 
for forudgående godkendelse og høring; 
tekniske standarder og 
certificeringsordninger; det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation; videregivelse 
uden hjemmel i EU-retten; gensidig 
bistand; fælles operationer og afgørelser 
under sammenhængsmekanismen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser46. I den 

(130) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår 
angivelse af standardformularer i 
forbindelse med behandling af et barns 
personoplysninger; standardformularer til 
underretning af den registrerede; 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt; 
standardformularer i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar for 
dokumentation; specifikke krav til 
behandlingssikkerhed; standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og meddelelse af brud 
på persondatasikkerheden til den 
registrerede; standarder og procedurer for 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse; formularer og procedurer 
for forudgående godkendelse og høring; 
tekniske standarder og 
certificeringsordninger; det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation; videregivelse 
uden hjemmel i EU-retten; gensidig 
bistand; fælles operationer og afgørelser 
under sammenhængsmekanismen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser46. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.
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forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 131

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(131) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til at vedtage fastlæggelsen af 
standardformularer i forbindelse med et 
barns samtykke, standardprocedurer og -
formularer til registreredes udøvelse af 
deres rettigheder, standardformularer til 
underretning af den registrerede, 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt og retten 
til dataportabilitet, standardformularer i 
forbindelse med den registeransvarliges 
ansvar for indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger og
dokumentation, specifikke krav til 
behandlingssikkerhed, standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og underretning af den 
registrerede om brud på 
persondatasikkerheden, standarder og 
procedurer for konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse, formularer og 
procedurer for forudgående godkendelse 
og høring, tekniske standarder og 
certificeringsordninger, det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller
en international organisation,
videregivelse uden hjemmel i EU-retten, 
gensidig bistand samt fælles aktiviteter og 

(131) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til at vedtage fastlæggelsen af 
standardformularer i forbindelse med et 
barns samtykke, standardprocedurer og -
formularer til registreredes udøvelse af 
deres rettigheder, standardformularer til 
underretning af den registrerede, 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt, 
standardformularer i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar for 
dokumentation, specifikke krav til 
behandlingssikkerhed, standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og underretning af den 
registrerede om brud på 
persondatasikkerheden, standarder og 
procedurer for konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse, formularer og 
procedurer for forudgående godkendelse 
og høring, tekniske standarder og 
certificeringsordninger, videregivelse uden 
hjemmel i EU-retten, gensidig bistand samt 
fælles aktiviteter og afgørelser i henhold til 
sammenhængsmekanismen, eftersom disse 
retsakter er af generel karakter.
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afgørelser i henhold til 
sammenhængsmekanismen, eftersom disse 
retsakter er af generel karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(139) Da retten til beskyttelse af 
personoplysninger som understreget af EU-
Domstolen ikke er en absolut ret, men skal 
ses i forbindelse med sin funktion i 
samfundet og afvejes mod andre 
grundlæggende rettigheder, respekterer 
denne forordning i henhold til 
proportionalitetsprincippet de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder som anført i 
traktaterne, navnlig retten til respekt for 
privatliv og familieliv, hjem og 
kommunikation, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed, 
ytringsfriheden og informationsfriheden, 
friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
kulturel, religiøs og sproglig 
mangfoldighed —

(139) Da retten til beskyttelse af 
personoplysninger som understreget af EU-
Domstolen ikke er en absolut ret, men skal 
ses i forbindelse med sin funktion i 
samfundet og afvejes mod andre
rettigheder i medfør af Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, respekterer denne forordning i 
henhold til proportionalitetsprincippet de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder som anført i 
traktaterne, navnlig retten til respekt for 
privatliv og familieliv, hjem og 
kommunikation, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed, 
ytringsfriheden og informationsfriheden, 
friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed og adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
kulturel, religiøs og sproglig 
mangfoldighed —

Or. fr

Ændringsforslag 147
Morten Løkkegaard
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som foretages af EU-institutioner, 
-organer, -kontorer og -agenturer

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre borgernes tillid skal alle sektorer yde samme niveau for beskyttelse af data. Hvis 
eventuelle brud på databeskyttelsen i den offentlige sektor skaber mistillid blandt borgerne, 
vil det have en negativ indvirkning på den private sektors ikt-aktiviteter og omvendt. Dette 
gælder også for EU-institutionerne.

Ændringsforslag 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som uden vederlag foretages af en fysisk 
person som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter

d) som uden vederlag foretages af en fysisk 
person som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, og når 
personoplysninger ikke gøres tilgængelige 
for et ubegrænset antal personer

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsesområdet for denne undtagelse bør præciseres, navnlig på grund af de sociale 
netværks stigende popularitet, som giver mulighed for at dele oplysninger med hundredvis af 
personer. EU-Domstolen (sag C-101/01 og C-73/07) anbefaler tilgængelighed "for et 
ubegrænset antal personer" som anvendelseskriterium for denne undtagelse. EDPS er af 
samme opfattelse.

Ændringsforslag 149
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) som er gjort tilstrækkeligt anonyme i 
henhold til artikel 4, stk. 2a

Or. fr

Begrundelse

Præcisering i selve teksten til betragtning 23, som nævner oplysninger, der er gjort 
tilstrækkeligt anonyme, og for hvilke der ikke er grund til at anvende bestemmelserne i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 150
Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som er gjort tilstrækkelig anonyme.

Or. en

Begrundelse

Anonyme oplysninger betragtes pr. definition ikke som personoplysninger.

Ændringsforslag 151
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fra en fysisk person, der foretager 
økonomiske aktiviteter, som identificerer 
denne person på markedet.

Or. en
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Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på fysiske personer, der driver en virksomhed under 
eget navn. Kommissionens foreslåede forordning skaber problemer ned hensyn til afgørelse 
af, hvad der udgør personoplysninger, navnlig i forbindelse med de forpligtelser til at 
fremlægge oplysninger, som er fastsat i forordningen.

Ændringsforslag 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) på områder, der er dækket af artikel 
153, 154 og 155 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) vedrørende regulering af 
udarbejdelse og indgåelse og overholdelse 
af kollektive aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 153
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) fra en fysisk person, der offentliggøres 
i forbindelse med udøvelse af virksomhed, 
f.eks. navn, kontaktoplysninger og 
funktion.

Or. en

Ændringsforslag 154
Rafał Trzaskowski
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af direktiv 2000/31/EF, 
navnlig formidleransvaret for 
tjenesteydere, der er fastsat i artikel 12-15 i 
nævnte direktiv

3. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af direktiv 2000/31/EF, 
navnlig formidleransvaret for 
tjenesteydere, der er fastsat i artikel 12-15 i 
nævnte direktiv, samt de specifikke 
bestemmelser i EU-retten eller 
medlemsstaternes lovgivning, navnlig med 
hensyn til retligt beskyttede interesser, når 
de yder større beskyttelse end 
bestemmelserne i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 155
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Denne forordning anvendes 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

Begrundelse

Virksomheder eller arbejdsgivere i Unionen skal ikke have ret til at få adgang til de ansattes 
personoplysninger med henblik på at overvåge deres adfærd, sortliste dem på grund af 
fagforeningsrelaterede tilhørsforhold osv., uanset om de ansatte har hjemsted i Unionen eller 
ej.
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Ændringsforslag 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen.

1. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, 
uanset om behandlingen foretages i 
Unionen eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 157
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbud af varer eller tjenester til sådanne 
registrerede i Unionen

a) varer eller tjenester rettet mod sådanne 
registrerede i Unionen, uanset om disse er 
gratis i forhold til den registrerede

Or. en

Begrundelse

"Rettet mod" er en terminologi, der er anvendt af EU-Domstolen i sagen Pammelr og 
Alpenhof. Det skal endvidere fastslås, at forordningen finder anvendelse, uanset om der 
kræves betaling fra den registrerede eller ej.

Ændringsforslag 158
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overvågning af sådanne registreredes 
adfærd.

b) overvågning af sådanne registrerede 
med henblik på at udbyde varer eller 
tjenester til dem.

Or. en

Ændringsforslag 159
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, id eller et eller 
flere elementer, der er særlige for denne 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle eller 
sociale identitet

Or. fr

Begrundelse

Overholdelse af princippet om teknologisk neutralitet.

Ændringsforslag 160
Christian Engström

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres eller 
udpeges ved hjælp af de hjælpemidler, der 
med rimelighed kan tænkes bragt i 
anvendelse af den registeransvarlige eller 
af enhver anden fysisk eller juridisk 
person, bl.a. ved et unikt id, 
lokaliseringsdata, online-id eller et eller 
flere elementer, der er særlige for denne 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle, sociale
eller kønsrelaterede identitet eller
seksuelle orientering

Or. en

Ændringsforslag 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres eller 
udpeges og behandles anderledes ved 
hjælp af de hjælpemidler, der kan tænkes 
bragt i anvendelse af den registeransvarlige 
eller af enhver anden fysisk eller juridisk 
person, bl.a. ved et id-nummer, 
lokaliseringsdata, online-id eller et eller 
flere elementer, der er særlige for denne 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle eller 
sociale identitet

Or. en
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Ændringsforslag 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, IP-adresser,
online-id eller et eller flere elementer, der 
er særlige for denne persons fysiske, 
fysiologiske, genetiske, psykiske, 
økonomiske, kulturelle eller sociale 
identitet

Or. en

Ændringsforslag 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en identificerbar fysisk 
person, der direkte eller indirekte og 
entydigt kan identificeres ved hjælp af de 
hjælpemidler, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et
navn, et id-nummer, lokaliseringsdata, 
online-id eller et eller flere elementer, der 
er særlige for denne persons fysiske, 
fysiologiske, genetiske, psykiske, 
økonomiske, kulturelle eller sociale 
identitet; hvis identifikationen kræver 
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uforholdsmæssigt meget tid, arbejde eller 
omfattende materielle ressourcer, 
betragtes den fysiske person ikke som 
identificerbar

Or. en

Begrundelse

Dette indgår i en pakke af ændringsforslag, der muliggør brug af oplysninger, som er 
registreret anonymt eller under et pseudonym, og som vil fremme god virksomhedspraksis, 
der beskytter registreredes interesser. Ved at sikre, at personlige oplysninger ikke kan 
tilskrives en registreret (da de ikke kan sammenkædes med en registreret uden brug af 
supplerende oplysninger), fremmes den erhvervsmæssige anvendelse af oplysninger samtidig 
med, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 164
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, hvortil den 
registeransvarlige har fremlagt 
oplysninger, bl.a. ved et id-nummer, 
lokaliseringsdata, online-id eller andre 
unikke id'er eller et eller flere elementer, 
der er særlige for denne persons fysiske, 
fysiologiske, genetiske, psykiske, 
økonomiske, kulturelle eller sociale 
identitet

Or. en

Begrundelse

Manglende sammenkædning af "enhver anden fysisk eller juridisk person" med den 
registeransvarlige er på den anden side svært at forestille sig i praksis, da den 
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registeransvarlige således aldrig kan være sikker på, at de behandlede oplysninger er 
personoplysninger.

Ændringsforslag 165
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "personoplysninger": enhver form for 
information om en registreret

2) "personoplysninger": enhver form for 
information om en registreret; oplysninger, 
der ikke kan relateres til den registrerede, 
f.eks. oplysninger, der er registreret 
anonymt eller under et pseudonym, hører 
ikke under denne forordnings 
anvendelsesområde; kontaktoplysninger 
for virksomheder hører ikke under denne 
forordnings anvendelsesområde

Or. en

Begrundelse

Oplysninger, der er registreret anonymt eller under et pseudonym, kan vedrøre en registreret 
person, men ikke længere kædes sammen med den pågældende registrerede af tekniske 
årsager Et eksempel kan være en persons eksamensbevis uden hans eller hendes navn, 
adresse og personnummer. Oplysninger, der ikke længere kan kædes sammen med en 
registreret person, bør ikke høre under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "anonyme oplysninger": oplysninger, 
der er indsamlet, ændret eller på anden 
vis behandlet på en sådan måde, at de 
ikke længere kan tilskrives den 
registrerede, eller at en sådan tilskrivelse 
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ville kræve en uforholdsmæssig stor 
mængde tid, omkostninger og 
anstrengelser; anonyme oplysninger 
betragtes ikke som personoplysninger

Or. en

Begrundelse

Virksomhederne bør motiveres til at anonymisere oplysninger, hvilket i sidste ende vil styrke 
beskyttelsen af forbrugernes privatliv. Ændringerne har til formål at præcisere betydningen 
af anonyme oplysninger og, i overensstemmelse med betragtning 23, udtrykkeligt at udelukke 
sådanne oplysninger fra forordningens anvendelsesområde. Definitionen er taget fra artikel 
3, stk. 6, i den tyske forbundslovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag 167
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "oplysninger, der er gjort 
tilstrækkeligt anonyme": oplysninger, der 
vedrører en identificeret eller 
identificerbar fysisk person, og som er 
ændret på en sådan måde, at den 
pågældende person ikke længere kan 
identificeres

Or. fr

Begrundelse

Præcisering i selve teksten til betragtning 23, som nævner oplysninger, der er gjort 
tilstrækkeligt anonyme, og for hvilke der ikke er grund til at anvende bestemmelserne i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "anonyme oplysninger": oplysninger, 
der aldrig har kunnet tilskrives en 
registreret, eller som er blevet indsamlet, 
ændret eller på anden vis behandlet på en 
sådan måde, at de ikke kan tilskrives en 
registreret

Or. en

Begrundelse

Dette indgår i en pakke af ændringsforslag, der muliggør brug af oplysninger, som er 
registreret anonymt eller under et pseudonym, og som vil fremme god virksomhedspraksis, 
der beskytter registreredes interesser. Ved at sikre, at personlige oplysninger ikke kan 
tilskrives en registreret (da de ikke kan sammenkædes med en registreret uden brug af 
supplerende oplysninger), fremmes den erhvervsmæssige anvendelse af oplysninger samtidig 
med, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 169
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "profilering": enhver form for 
automatisk behandling af personlige 
oplysninger, der har til formål at vurdere 
bestemte personlige forhold vedrørende 
en fysisk person eller analysere eller 
forudsige navnlig den fysiske persons 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd

Or. en

Ændringsforslag 170
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "profilering": enhver form for 
automatisk databehandling med henblik 
på at evaluere en fysisk persons særlige 
egenskaber henholdsvis at analysere eller 
forudsige den pågældende fysiske persons 
ydelser i løbet af arbejdslivet, personens 
økonomiske situation, opholdssted, 
helbred, personlige præferencer, adfærd 
osv.

Or. de

Ændringsforslag 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "pseudonyme oplysninger": 
personlige oplysninger, som er blevet 
indsamlet, ændret eller på anden vis 
behandlet på en sådan måde, at de i sig 
selv ikke kan tilskrives en registreret uden 
brug af supplerende oplysninger, som er 
underlagt selvstændig og særskilt teknisk 
og organisatorisk kontrol med henblik på 
at sikre, at sådanne tilskrivelser ikke kan 
forekomme, eller at sådanne tilskrivelser 
vil kræve en uforholdsmæssig stor 
mængde tid, omkostninger og 
anstrengelser

Or. en

Begrundelse

Dette indgår i en pakke af ændringsforslag, der muliggør brug af oplysninger, som er 
registreret anonymt eller under et pseudonym, og som vil fremme god virksomhedspraksis, 
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der beskytter registreredes interesser. Ved at sikre, at personlige oplysninger ikke kan 
tilskrives en registreret (da de ikke kan sammenkædes med en registreret uden brug af 
supplerende oplysninger), fremmes den erhvervsmæssige anvendelse af oplysninger samtidig 
med, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 172
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "registeransvarlig": en fysisk eller 
juridisk person, en offentlig myndighed, en 
institution eller ethvert andet organ, der 
alene eller sammen med andre afgør, til 
hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger; hvis 
formålet, betingelserne og hjælpemidlerne 
til behandlingen er fastlagt i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, kan den 
registeransvarlige eller de specifikke 
kriterier for udpegning af denne angives i 
EU-retten eller en medlemsstats lovgivning

5) "registeransvarlig": en fysisk eller 
juridisk person, en offentlig myndighed, en 
institution eller ethvert andet organ, der 
alene eller sammen med andre afgør, til 
hvilket formål, der må foretages 
behandling af personoplysninger; hvis 
formålet med behandlingen er fastlagt i 
EU-retten eller medlemsstatens lovgivning, 
kan den registeransvarlige eller de 
specifikke kriterier for udpegning af denne 
angives i EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning

Or. en

Begrundelse

Med de nye teknologier og tjenester, der er blevet tilgængelige, som f.eks. cloud computing, 
kan det være vanskeligt at anvende den traditionelle inddeling af de enheder, der er involveret 
i behandlingen af personlige oplysninger, da registerføreren i sådanne tilfælde har betydelig 
indflydelse på, hvordan oplysningerne bliver behandlet. Det forekommer derfor rimeligt at 
fastlægge registerføreren som den enhed, der bestemmer over formålet med behandlingen af 
personoplysninger, eftersom fastlæggelse af finalitet er den vigtigste beslutning med de øvrige 
faktorer som midler til at opnå den.

Ændringsforslag 173
Matteo Salvini

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "den registreredes samtykke": enhver 
frivillig, specifik, informeret og 
udtrykkelig viljestilkendegivelse baseret 
på en erklæring eller klar bekræftelse fra 
den registrerede, hvorved den registrerede 
indvilliger i, at personoplysninger om 
vedkommende gøres til genstand for 
behandling

8) "den registreredes samtykke": enhver 
frivillig, specifik og informeret 
viljestilkendegivelse, hvorved den 
registrerede indvilliger i, at 
personoplysninger om vedkommende gøres 
til genstand for behandling

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør anerkende forskellige former for samtykke, samt at ethvert krav om et 
udtrykkeligt samtykke bør forbeholdes de kategorier af oplysninger og sammenhænge, som 
udgør en betydelig risiko for beskyttelsen af personoplysninger og enkeltpersoners privatliv. 
Forordningen bør ikke tilstræbe at fastsætte samtykkeformen, da en sådan hurtigt vil blive 
undergravet af ændringer i teknologien, tjenesterne og forbrugernes indstilling og måske ikke 
vil medføre en virkningsfuld beskyttelse af brugernes privatliv.

Ændringsforslag 174
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "den registreredes samtykke": enhver 
frivillig, specifik, informeret og 
udtrykkelig viljestilkendegivelse baseret på 
en erklæring eller klar bekræftelse fra den 
registrerede, hvorved den registrerede 
indvilliger i, at personoplysninger om 
vedkommende gøres til genstand for 
behandling

8) "den registreredes samtykke": enhver 
frivillig, specifik og informeret 
viljestilkendegivelse baseret på en 
erklæring eller klar bekræftelse fra den 
registrerede, hvorved den registrerede 
indvilliger i, at personoplysninger om 
vedkommende gøres til genstand for 
behandling

Or. en
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Ændringsforslag 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "den registreredes samtykke": enhver
frivillig, specifik, informeret og 
udtrykkelig viljestilkendegivelse baseret 
på en erklæring eller klar bekræftelse fra 
den registrerede, hvorved den registrerede 
indvilliger i, at personoplysninger om 
vedkommende gøres til genstand for 
behandling

8) "den registreredes samtykke": enhver
form for erklæring eller handling fra den 
registrerede, der tilkendegiver, at der gives 
samtykke til den foreslåede 
databehandling. Tavshed eller passivitet 
er ikke i sig selv udtryk for accept

Or. en

Begrundelse

Proceduren i forbindelse med indhentning af samtykke, dvs. den mekanisme, hvorved der 
stilles oplysninger til rådighed for den registrerede efterfulgt af dennes reaktion, udgør den 
grundlæggende mekanisme for indgåelse af en aftale, i dette tilfælde om behandling af 
personoplysninger. Anvendelse af den til dette formål hævdvundne terminologi, således som 
det fremgår af den fælles EU-købelov, vil forenkle teksten, skabe sikkerhed ved at udtrykke 
samtykke på et fast og etableret grundlag samt medvirke til at undgå sondringer, som kan vise 
sig meget vanskelige at gennemføre i praksis.

Ændringsforslag 176
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "profilering": automatisk behandling, 
der har til formål at vurdere bestemte 
personlige forhold vedrørende en fysisk 
person eller analysere eller forudsige 
navnlig den fysiske persons erhvervsevne, 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd
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Or. en

Begrundelse

Definitionen af profilering, som er omhandlet i artikel 20, bør medtages i artikel 4.

Ændringsforslag 177
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "brud på persondatasikkerheden": brud 
på sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 
ubeføjet udbredelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er videregivet, 
lagret eller på anden måde behandlet

9) "brud på persondatasikkerheden": brud 
på sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 
ubeføjet udbredelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er videregivet, 
lagret eller på anden måde behandlet; 
stærkt krypterede oplysninger, hvor der er 
belæg for, at krypteringsnøglen ikke er 
blevet kompromitteret, falder uden for 
denne lovgivning

Or. en

Begrundelse

Tab af oplysninger med stærk kryptering, hvor krypteringsnøglen ikke er tabt, kan ikke skade 
enkeltpersoner. Oplysningerne kan simpelthen ikke læses. Når oplysningerne ikke kan læses, 
synes det ikke rimeligt at behandle dem som fastsat i artikel 31 og 32. Underretningen 
forbedrer ikke borgernes privatliv i denne situation.

Ændringsforslag 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "brud på persondatasikkerheden": brud 
på sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 

9) "brud på persondatasikkerheden": brud 
på sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 
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ubeføjet udbredelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er videregivet, 
lagret eller på anden måde behandlet

ubeføjet udbredelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er videregivet, 
lagret eller på anden måde behandlet, og 
som kan forventes at krænke beskyttelsen 
af den registreredes personoplysninger 
eller privatliv

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget bidrager både til at undgå, at registeransvarlige og registerførere 
pålægges unødvendige forpligtelser, og at der opstår fare for "underretningstræthed" hos den 
registrerede. En minimumsgrænse for udløsning af forpligtelsen til at underrette, som er 
baseret på risikoniveauet for den registrerede, vil styrke beskyttelsen af den registrerede uden 
at udgøre en belastning. Denne ændring er i overensstemmelse med direktiv 2009/136/EF.

Ændringsforslag 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "hovedvirksomhed": for så vidt angår 
den registeransvarlige, stedet for dennes 
virksomhed i Unionen, hvor de vigtigste 
beslutninger vedrørende formål, 
betingelser eller metoder i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
træffes; hvis der ikke træffes beslutninger 
vedrørende formål, betingelser eller 
metoder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionen, er 
hovedvirksomheden det sted, hvor de 
vigtigste behandlingsaktiviteter i 
forbindelse med en registeransvarligs 
virksomhed i Unionen finder sted. For så 
vidt angår registerføreren, er "hovedvirk-
somhed" stedet for dennes centrale 
administration i Unionen

13) "hovedvirksomhed": beliggenhed, som 
er angivet af en virksomhed eller koncern, 
hvad enten registeransvarlig eller 
registerfører, på grundlag af, men ikke 
begrænset til, følgende fakultative 
objektive kriterier:
1) beliggenheden af en koncerns 
europæiske hovedsæde
2) beliggenheden af den virksomhed, der 
har det uddelegerede ansvar for 
databeskyttelse i en koncern
3) beliggenheden af den virksomhed i en 
koncern, som er bedst placeret til at 
håndtere og håndhæve reglerne i denne 
forordning med hensyn til 
ledelsesfunktioner og administrativt 
ansvar; eller
4) den beliggenhed, hvor der udøves reelle 
og effektive ledelsesaktiviteter, som 
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fastlægger databehandlingen gennem 
permanente strukturer.
Virksomheden eller koncernen informerer 
den kompetente myndighed om angivelsen 
af hovedvirksomheden

Or. en

Begrundelse

Der bør anvendes én ensartet test til fastlæggelse en organisations "hovedvirksomhed" som 
det relevante referencepunkt på grundlag af relevante objektive kriterier, som en virksomhed 
kan vælge imellem med henblik på officielt at angive beliggenheden af dens 
"hovedvirksomhed", der gælder for alle behandlingsaktiviteter, som udføres af enheder i 
koncernen. Der findes en tilsvarende model i forbindelse med "bindende virksomhedsregler". 
Denne fremgangsmåde vil skabe retssikkerhed og samtidig forebygge risikoen for "forum 
shopping".

Ændringsforslag 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "hovedvirksomhed": for så vidt angår 
den registeransvarlige, stedet for dennes 
virksomhed i Unionen, hvor de vigtigste 
beslutninger vedrørende formål, 
betingelser eller metoder i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
træffes; hvis der ikke træffes beslutninger 
vedrørende formål, betingelser eller 
metoder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionen, er 
hovedvirksomheden det sted, hvor de 
vigtigste behandlingsaktiviteter i 
forbindelse med en registeransvarligs 
virksomhed i Unionen finder sted. For så 
vidt angår registerføreren, er "hovedvirk-
somhed" stedet for dennes centrale 
administration i Unionen

13) "hovedvirksomhed": beliggenhed, som 
er angivet af en virksomhed eller koncern, 
hvad enten registeransvarlig eller 
registerfører, som er omfattet af 
sammenhængsmekanismen i artikel 57, 
på grundlag af, men ikke begrænset til, 
følgende fakultative objektive kriterier:
1) beliggenheden af en koncerns 
europæiske hovedsæde
2) beliggenheden af den virksomhed, der 
har det uddelegerede ansvar for 
databeskyttelse i en koncern
3) beliggenheden af den virksomhed i en 
koncern, som er bedst placeret til at 
håndtere og håndhæve reglerne i denne 
forordning med hensyn til 
ledelsesfunktioner og administrativt 
ansvar eller
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4) den beliggenhed, hvor der udøves reelle 
og effektive ledelsesaktiviteter, som 
fastlægger databehandlingen gennem 
permanente strukturer.
Virksomheden eller koncernen informerer 
den kompetente myndighed om angivelsen 
af hovedvirksomheden.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition af "hovedvirksomhed" er for vag og giver for stor mulighed for 
divergerende fortolkninger. Det er nødvendigt at have en ensartet test til fastlæggelse en 
organisations "hovedvirksomhed", som kan anvendes som det relevante referencepunkt for 
"virksomheder/koncerner" på grundlag af et sæt relevante objektive kriterier. Disse kriterier 
anvendes til fastlæggelse en passende databeskyttelsesmyndighed i forbindelse med bindende 
virksomhedsregler og har derfor vist sig at være implementerbare.

Ændringsforslag 181
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "barn": en person under atten år 18) "barn": en person under tretten år

Or. en

Ændringsforslag 182
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal være tilstrækkelige og relevante og 
ikke omfatte mere end det, der kræves for 
at opfylde de formål, hvortil de behandles, 
og de må kun behandles, hvis og så længe 
disse formål ikke kan opfyldes ved at 

c) skal være tilstrækkelige og relevante og 
ikke for omfattende i forhold til de formål, 
hvortil de behandles, og de må kun 
behandles, hvis og så længe disse formål 
ikke kan opfyldes ved at behandle 
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behandle oplysninger, der ikke omfatter 
personoplysninger

oplysninger, der ikke omfatter 
personoplysninger

Or. en

Begrundelse

Denne ændring, som muliggør behandling, der "ikke er for omfattende", er mere 
hensigtsmæssig. Den består af en henvisning til ordlyden i det oprindelige 
databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF og tilstræber at undgå uoverensstemmelser med andre EU-
regler såsom direktivet om forbrugerkreditaftaler og kapitalkravspakken, som også kræver, at 
f.eks. udlånsinstitutioner behandler personoplysninger.

Ændringsforslag 183
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal være tilstrækkelige og relevante og 
ikke omfatte mere end det, der kræves for 
at opfylde de formål, hvortil de behandles, 
og de må kun behandles, hvis og så længe 
disse formål ikke kan opfyldes ved at 
behandle oplysninger, der ikke omfatter 
personoplysninger

c) skal være tilstrækkelige og relevante og 
ikke omfatte mere end det, der kræves for 
at opfylde de formål, hvortil de behandles

Or. fr

Begrundelse

Principperne om, at de indsamlede oplysninger skal være relevante og tilstrækkelige og ikke 
omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de behandles, giver de 
registrerede meget høje og passende garantier. Sådan formuleres det i direktiv 95/46. 
Princippet om minimering af de indsamlede data gør det meget vanskeligt for virksomhederne 
at henvende sig personligt og målrettet til deres kunder, selv om disse ikke modsætter sig det.

Ændringsforslag 184
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) skal opbevares på en sådan måde, at det 
ikke er muligt at identificere de 
registrerede i et længere tidsrum end det, 
der er nødvendigt af hensyn til de formål, 
hvortil personoplysningerne behandles; 
personoplysninger kan opbevares i længere 
tidsrum, hvis oplysningerne alene 
behandles til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål i 
overensstemmelse med bestemmelserne og 
betingelserne i artikel 83, og hvis behovet 
for fortsat opbevaring regelmæssigt 
vurderes

e) skal opbevares på en sådan måde, at det 
ikke er muligt at identificere de 
registrerede i et længere tidsrum end det, 
der er nødvendigt af hensyn til de formål, 
hvortil personoplysningerne behandles; 
personoplysninger kan opbevares i længere 
tidsrum, hvis oplysningerne alene 
behandles til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål i 
overensstemmelse med bestemmelserne og 
betingelserne i artikel 81 og 83, og hvis 
behovet for fortsat opbevaring 
regelmæssigt vurderes

Or. en

Begrundelse

Det bør også være muligt at opbevare personoplysninger i længere tidsrum til 
sundhedsformål (artikel 81) samt til historiske, statistiske og videnskabelige forskningsformål 
(artikel 83), hvilket der allerede er henvist til i Kommissionens tekst. Dette vil sikre, at alle 
relevante oplysninger er tilgængelige med henblik på at kunne give den registrerede den mest 
hensigtsmæssige behandling.

Ændringsforslag 185
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Oplysningerne vil ikke blive brugt mod 
registrerede i disciplinære høringer eller 
til at sortliste, kontrollere eller afholde 
dem fra at få adgang til beskæftigelse.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en yderligere specifikation af, at personoplysninger aldrig vil ikke blive 
brugt mod registrerede i forbindelse med ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 186
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behandlingen er nødvendig for at 
overholde en retlig forpligtelse, som 
gælder for den registeransvarlige

c) behandlingen er nødvendig for at 
overholde eller undgå at tilsidesætte EU's 
eller de nationale retlige forpligtelser eller 
den registreringsansvarliges juridiske 
rettigheder, herunder udførelsen af en
opgave med henblik på at vurdere 
kreditværdighed eller forebygge og afsløre 
svig

Or. en

Ændringsforslag 187
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behandlingen er nødvendig for at 
overholde en retlig forpligtelse, som 
gælder for den registeransvarlige

c) behandlingen er nødvendig for at 
overholde en retlig forpligtelse, som 
gælder for den registeransvarlige, eller for 
at udøve den registeransvarliges 
rettigheder

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarliges ret til at behandle personoplysninger, når denne skal udøve sine i 
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forordningen indeholdte rettigheder, skal fremgå tydeligt.

Ændringsforslag 188
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) behandlingen er nødvendig for udførelse 
af en opgave i samfundets interesse eller 
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, som den 
registeransvarlige har fået pålagt

e) behandlingen er nødvendig for udførelse 
af en opgave i samfundets interesse eller 
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, som den 
registeransvarlige har fået pålagt, eller for 
udførelse af en opgave med henblik på at 
vurdere kreditværdighed eller forebygge 
og afsløre svig

Or. en

Ændringsforslag 189
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 190
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der findes mange tilfælde, hvor behandling udføres af mere end en registeransvarlig. En 
sådan situation opstår ofte, når der findes en fælles database til bekæmpelse af svig, 
identitetsbekræftelse og konstatering af kreditværdighed. Dette ændringsforslag er 
nødvendigt for at sikre anvendelse af bestemmelserne om legitime interesser.

Ændringsforslag 191
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en legitim 
interesse, medmindre den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 
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 
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offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at regulere situationer, hvor tredjepart har en legitim 
interesse i at behandle oplysninger i overensstemmelse med det gældende direktiv 95/46/EF, 
som anerkender tredjeparts legitime interesse. Dette er f.eks. tilfældet i nogle medlemsstater, 
hvor arbejdsmarkedets parter regulerer lønningerne og andre arbejdsvilkår via kollektive 
overenskomster. Fagforeningerne forhandler med arbejdsgiverne med henblik på at sikre et 
fælles sæt rettigheder, som gælder for alle arbejdstagere på arbejdspladsen, uanset om de er 
fagforeningsmedlemmer eller ej. For at dette system kan fungere, skal fagforeningerne have 
mulighed for at føre tilsyn med overholdelsen af de kollektive aftaler.

Ændringsforslag 192
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Formuleringen i direktiv 95/46/EF, der gengives her, giver mulighed for at videregive 
oplysninger til tredjemand, og dette indebærer, at den registrerede har ret til indsigelse, 
hvilket tydeligt gengives og forstærkes i artikel 19 i denne forordning, som også finder 
anvendelse på offlineaktiviteter. Ved at fastsætte videregivelse af oplysninger til tredjemand 
bevarer man virksomheders, organisationers og ngo'ers afgørende muligheder for 
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markedsundersøgelser.

Ændringsforslag 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Det foreslås at bevare formuleringen fra direktiv 95/46/EF. Der erindres om, at forordningen 
ikke kun vedrører den digitale verden, men ligeledes finder anvendelse på offlineaktiviteter. 
For at kunne finansiere deres aktiviteter har visse sektorer, som f.eks. bladhuse behov for at 
kunne benytte eksterne kilder til at kontakte potentielle nye abonnenter.

Ændringsforslag 194
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) oplysningerne indsamles fra offentlige 
registre, lister eller dokumenter, der er 
tilgængelige for alle.
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Or. en

Ændringsforslag 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandling af oplysninger, herunder 
bl.a. oplysninger om medlemmer af en 
organisation, som udføres af den 
pågældende organisation i 
overensstemmelse med dens lovmæssige 
regelsæt, er særdeles vigtig for den 
registeransvarlige i organisationer med 
frivilligt medlemskab.

Or. en

Ændringsforslag 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandling er nødvendig med henblik 
på at afsløre og forebygge svig i henhold 
til den gældende finansielle lovgivning, 
den etablerede industri, 
erhvervsorganisation, eller 
adfærdskodekser.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen har vist, at en "retlig forpligtelse" ikke omfatter national finansiel lovgivning eller 
adfærdskodekser, som er grundlæggende elementer i forbindelse med forebyggelse og 
afsløring af svig og af afgørende betydning for registeransvarlige samt i forbindelse med 
beskyttelse af registrerede.
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Ændringsforslag 197
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) behandling er nødvendig med henblik 
på at forsvare en interesse, indsamle 
retligt bevismateriale eller anlægge sag.

Or. en

Ændringsforslag 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) kun pseudonyme oplysninger 
behandles.

Or. en

Begrundelse

Dette indgår i en pakke af ændringsforslag, der muliggør brug af oplysninger, som er 
registreret anonymt eller under et pseudonym, og som vil fremme god virksomhedspraksis, 
der beskytter registreredes interesser. Ved at sikre, at personlige oplysninger ikke kan 
tilskrives en registreret (da de ikke kan sammenkædes med en registreret uden brug af 
supplerende oplysninger), fremmes den erhvervsmæssige anvendelse af oplysninger samtidig 
med, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 199
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. Medlemsstatens 
lovgivning skal ligeledes respektere denne 
forordning og de internationale traktater,
som medlemsstaterne har besluttet at 
følge. Endelig er medlemsstaten forpligtet 
til at vurdere og afgøre, om den nationale 
lovgivning står i rimeligt forhold til det 
legitime mål, der forfølges, eller om et 
legitimt mål kan nås med andre løsninger, 
der ikke i samme grad griber ind i 
privatlivets fred.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, stk. 1, litra e), fastslår, at behandlingen er lovlig, når: "behandlingen er nødvendig 
for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, som den registeransvarlige har fået pålagt". Set i sammenhæng med stk.
3 skaber dette et meget stort spillerum for, at medlemsstaterne kan undergrave beskyttelsen af 
borgernes oplysninger ved anvendelse af national lovgivning som nævnt i denne forordning. 
Harmoniseringen mellem medlemsstaterne vil være under pres, da nationale interesser vil 
resultere i mange forskellige eksempler på lovgivning. Oplysninger om borgerne vil blive 
behandlet forskelligt i de forskellige lande.

Ændringsforslag 200
Matteo Salvini

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 

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. Dette gælder navnlig for 
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navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser.

ændring af kontraktlige vilkår og 
betingelser.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning med henblik på sammenhæng med kontekst og for at sikre en virkningsfuld 
beskyttelse af privatlivet er i overensstemmelse med målene i forslagene til betragtning 25.

Ændringsforslag 201
Bernadette Vergnaud

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. fr

Begrundelse

De tekster, der fastlægger den berettigede interesse er klare, og der er en fast retspraksis på 
området. Det er derfor ikke nødvendigt at gøre brug af en delegeret retsakt for at fastlægge de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 1, litra f). Spørgsmålet om samtykke til behandling af 
personoplysninger vedrørende børn behandles i denne forordnings artikel 8.

Ændringsforslag 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
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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. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning fastsætter et betydeligt antal delegerede retsakter, hvilket er 
ubegrundet. Der foreligger nærmere bestemt en retspraksis på området, og spørgsmål om 
samtykke til behandling af personoplysninger vedrørende børn behandles i artikel 8.

Ændringsforslag 203
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige bærer ansvaret 
for at bevise, at den registrerede har givet 
sit samtykke til behandlingen af
vedkommendes personoplysninger til de 
angivne formål.

1. Når samtykke er påkrævet, skal den 
form for samtykke, der indsamles til 
behandlingen af den registreredes
personoplysninger, stå i rimeligt forhold til 
den type oplysninger, der behandles, 
behandlingens formål samt identificerede 
risici som fastlagt i en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 204
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 
samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har ret til at trække sit 
samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af 
samtykke berører ikke lovligheden af den 
behandling, der er baseret på samtykke 
inden tilbagetrækning heraf, eller i 
tilfælde, hvor en obligatorisk 
minimumlagringstid er fastsat ved 
europæisk eller national lov, eller hvor 
oplysninger behandles i overensstemmelse 
med de europæiske og nationale 
bestemmelser eller med henblik på 
bekæmpelse af svig eller til juridiske 
formål. Den registrerede skal formidle sin 
vilje til at trække sit samtykke tilbage til 
registerføreren. En tilbagetrækning af 
samtykket er mulig 30 dage efter 
modtagelsen af erklæringen.

Or. en

Ændringsforslag 206
Mitro Repo
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf, eller i tilfælde, hvor oplysninger 
skal behandles i forbindelse med 
regulatoriske eller juridiske formål eller 
bekæmpelse af svig. Hvis gennemførelsen 
af en kontrakt fortsat er afhængig af 
samtykke, indebærer tilbagetrækningen 
heraf en viljeserklæring om at afslutte 
kontraktforholdet.

Or. en

Begrundelse

Udbydere af finansielle tjenesteydelser har pligt til at lagre data for at opfylde deres retlige 
og lovgivningsmæssige forpligtelser. Retten til at tilbagetrække samtykke bør derfor også tage 
hensyn til situationer, hvor oplysninger skal behandles i forbindelse med regulatoriske eller 
juridiske formål eller bekæmpelse af svig.

Ændringsforslag 207
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf. Når behandlingen af 
personoplysninger er en væsentlig 
forudsætning for den registeransvarliges 
evne til at yde tilstrækkelig sikkerhed i 
forbindelse med leveringen af en 
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tjenesteydelse til den registrerede, kan 
tilbagetrækning af samtykket føre til 
tjenesteydelsens ophør.

Or. en

Begrundelse

Når tilbagetrækning af samtykket kompromitterer den registeransvarliges evne til på 
tilstrækkelig vis at beskytte den registreredes personoplysninger, bør serviceudbyderen ikke 
være forpligtet til at levere den førnævnte tjenesteydelse. Eksempelvis bør en bank ikke være 
forpligtet til fortsat at tilbyde et kreditkort, hvis den registrerede har tilbagetrukket sit 
samtykke til behandling af dennes personoplysninger, med det formål at forhindre svigagtige 
handlinger.

Ændringsforslag 208
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med behandling af 
særlige kategorier af personoplysninger, 
som er beskrevet i artikel 9, skal samtykke 
indhentes i form af en frivillig, informeret 
og udtrykkelig erklæring eller anden klar 
bekræftelse, hvorved den registrerede 
tilkendegiver sit samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 209
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Samtykker, som er indhentet inden 
denne forordnings ikrafttræden, er fortsat 
gyldige efter ikrafttrædelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 210
Malcolm Harbour

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

Terminologi såsom "betydelig skævhed" vil sandsynligvis medføre retlig usikkerhed. Den er 
desuden unødvendig, da aftaleretten, herunder forbrugerbeskyttelseslovgivningen, yder 
tilstrækkelig beskyttelse mod svig, trusler, uretfærdig udnyttelse osv., som ligeledes bør finde 
anvendelse på aftaler i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag 211
Morten Løkkegaard

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; på arbejdsmarkedet 
anses der ikke at eksistere en klar 
skævhed mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager.

Or. en

Begrundelse

Generelt er det vigtigt, at en arbejdsgiver kan behandle oplysninger vedrørende 
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arbejdstageren – f.eks. vedrørende løn, ferie, goder, jubilæer, uddannelse, sundhed, 
straffedomme osv. På nuværende tidspunkt kan arbejdstageren give sit samtykke til, at 
arbejdsgiveren må behandle disse oplysninger. Dog kan ordlyden i forordningen fortolkes, 
som om der vil blive indført en skævhed mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i fremtiden.

Ændringsforslag 212
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis den 
registreredes samtykke er påbudt ved lov.

Or. en

Ændringsforslag 213
Christian Engström

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. gennemførelsen af en kontrakt eller 
leveringen af en tjenesteydelse må ikke 
gøres afhængig af samtykke til 
behandlingen eller brug af oplysninger, 
som ikke er nødvendige for 
gennemførelsen af kontrakten eller 
leveringen af tjenesteydelsen i henhold til 
artikel 6, stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. adgangen til et givent samtykke, hvad 
angår artikel 6, stk. 1, litra a), såvel som 
artikel 9, stk. 2, litra a), kan begrænses i 
tilfælde, hvor organisationers interne 
regler vedrørende svig og 
kriminalitetsforebyggelse, i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
lovgivning, håndhæves.

Or. en

Ændringsforslag 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
en person, der ikke er myndig, er 
bosiddende, anvendes til at fastlægge 
betingelserne for den pågældendes 
samtykke eller tilladelse.

Or. fr

Ændringsforslag 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Denne bestemmelse finder hverken 
anvendelse på arbejdsgiverens ret til at 
behandle oplysninger på grundlag af 
arbejdstagerens samtykke eller de 
offentlige myndigheders ret til at behandle 
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oplysninger på grundlag af borgerens 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi.

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 18 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi uden at foranledige unødvendig 
behandling af oplysninger ud over 
samtykkets formål.

Or. en

Ændringsforslag 218
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om tjenester
til et barn, kun tilladt, hvis og i det omfang 
samtykke hertil gives eller godkendes af 
barnets forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
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registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi.

foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi.

Or. de

Ændringsforslag 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi.

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om varer 
eller tjenester til et barn, kun tilladt, hvis 
og i det omfang samtykke hertil gives eller 
godkendes af barnets forælder eller dets 
lovlige repræsentant. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en omfattende beskyttelse af personoplysninger om børn bør anvendelsesområdet 
for artikel 8 udvides og ikke begrænses til informationssamfundstjenester.

Ændringsforslag 220
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De oplysninger, der fremlægges med 
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henblik på at udtrykke samtykke, bør 
formidles i et klart og alderssvarende 
sprog og på en måde, som er letforståelig 
for børn over 13 år.

Or. en

Ændringsforslag 221
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 8 – 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 krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the law. This legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen 
by the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on 
rights that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with 
Article 12). More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, 
delegated acts should be adopted within a short and specified time frame.

Ændringsforslag 222
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 8 – 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 krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 223
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1, 2 og 3, finder ikke anvendelse i 
forbindelse med behandling af et barns 
personlige helbredsoplysninger, og når en 
medlemsstats sundheds- og socialpolitik 
prioriterer fysiske personers kontrol frem 
for alder.

Or. en

Begrundelse

Det bør inden for sundheds- og socialsektoren ikke være nødvendigt med forældres eller 
værges tilladelse, hvis barnet selv er i stand til at træffe beslutninger. I sager om beskyttelse 
af børn er det ikke altid i den registreredes interesse, at forældre eller værge har adgang til 
de pågældende personoplysninger, hvilket bør afspejles i lovgivningen.
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Ændringsforslag 224
Morten Løkkegaard

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
som viser væsentlige sociale problemer, 
private oplysninger og behandling af 
genetiske data, helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold, 
straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger er forbudt.

Or. en

Begrundelse

I Danmark er behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger, der skal beskyttes, 
mere omfattende, end forordningen foreslår. Denne forordning vil dermed resultere i, at 
danske statsborgere er ringere stillet, end med den nuværende lovgivning. Det foreslås derfor, 
at de særlige kategorier udvides til at omfatte "væsentlige sociale problemer og private 
oplysninger".

Ændringsforslag 225
Catherine Stihler

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

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege et forbud mod behandling af arbejdstageres personoplysninger, 
der viser fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt hvilke fagforeningsaktiviteter, de deltager 
i. Denne forordning skal sikre, at fagforeningsrepræsentanters helbredsoplysninger og 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger ikke videregives ulovligt og kan bruges mod dem (så de 
enten skræmmes eller holdes væk fra arbejdspladser), hvilket kan have alvorlige konsekvenser 
for det arbejde, de udfører.

Ændringsforslag 226
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til en sådan behandling i henhold til 
betingelserne i artikel 7 og 8, medmindre 
det i EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning fastsættes, at det i stk. 1 
omhandlede forbud ikke kan hæves ved 
den registreredes samtykke, eller

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til en sådan behandling i henhold til 
betingelserne i artikel 7 og 8, medmindre 
det i EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning fastsættes, at det i stk. 1 
omhandlede forbud ikke kan hæves ved 
den registreredes samtykke, eller
medmindre der er indført 
sikkerhedsforanstaltninger for at 
forhindre en sortlistning af arbejdstagere 
f.eks. i forhold til fagforeningsaktiviteter 
eller sundheds- og 
sikkerhedsrepræsentanter, eller

Or. en

Ændringsforslag 227
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
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arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, eller

arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten, medlemsstatens lovgivning eller i 
kollektive overenskomster på 
arbejdsmarkedet, som fastsætter de 
fornødne garantier, eller

Or. en

Ændringsforslag 228
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 
organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 
grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives uden for organet uden den 
registreredes samtykke, eller

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning, en 
arbejdsmarkedsorganisation eller et andet 
almennyttigt organ, hvis sigte er af politisk, 
filosofisk, religiøs eller faglig art, som led i 
organets legitime aktiviteter og med de 
fornødne garantier, på betingelse af, at 
behandlingen alene vedrører organets 
medlemmer, tidligere medlemmer eller 
personer, der på grund af organets formål 
er i regelmæssig kontakt hermed, og at 
oplysningerne ikke videregives uden for 
organet uden den registreredes samtykke, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 229
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) behandlingen vedrører 
personoplysninger, som tydeligvis er 

e) behandlingen vedrører 
personoplysninger, som tydeligvis er 
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offentliggjort af den registrerede, eller offentliggjort af den registrerede, eller som
den registrerede frit har videregivet til den 
registeransvarlige, og som er behandlet til 
et specifikt formål bestemt af den 
registrerede og i dennes interesse, eller

Or. en

Ændringsforslag 230
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af,
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed.

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under tilsyn af den kompetente 
tilsynsmyndighed, eller hvis behandlingen 
er nødvendig for at efterkomme eller 
undgå overtrædelser af europæiske eller 
nationale love eller andre retsforskrifter
eller kollektive overenskomster på 
arbejdsmarkedet, som den 
registeransvarlige er omfattet af, eller for at 
udføre en opgave af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, og for så vidt den er 
hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer også fremover kan forhandle 
med hinanden og indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med de nationale 
kulturer og traditioner, konkurrenceevnen og den økonomiske situation.
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Ændringsforslag 231
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages i 
medfør af databaser, der indeholder 
oplysninger om svig mod kreditinstitutter 
eller medlemmer af andre finansielle 
enheder, som reguleres i EU's eller den 
nationale lovgivning, og som er oprettet af 
de finansielle institutter for at bekæmpe 
svig. Begrænsninger i behandlingen af 
personoplysninger vedrørende 
straffedomme bør ikke finde anvendelse 
på oplysninger om 
straffelovsovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 232
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – 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 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 233
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel -11 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11
Generelle principper for de registreredes 

rettigheder
1. Grundlaget for databeskyttelse er at 
sikre klare og tydelige rettigheder for den 
registrerede i forhold til den 
registeransvarlige. Bestemmelserne i 
denne forordning har til hensigt at styrke, 
præcisere, sikre og om nødvendigt 
kodificere disse rettigheder.
2. Sådanne rettigheder omfatter bl.a. 
videregivelse af klare og letforståelige 
oplysninger om den registeransvarliges 
politikker vedrørende indsigt, berigtigelse 
og sletning og retten til dataportabilitet, 
indsigelse og profilering. Disse rettigheder 
skal generelt kunne udøves gratis, og den 
registeransvarlige skal besvare 
anmodninger fra den registrerede inden 
for en rimelig tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
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oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

barn.

Or. fr

Begrundelse

Oplysningerne eller meddelelsen om behandlingen af personoplysninger skal være tydelige og 
forståelige. Formuleringen "som er tilpasset den registrerede" risikerer at skabe juridisk 
usikkerhed. Det vil være hensigtsmæssigt kun at indføre en særlig forpligtelse vedrørende 
børn, der udgør en særlig kategori.

Ændringsforslag 235
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Oplysningerne til de registrerede skal 
videregives i et format, som giver de 
registrerede de nødvendige oplysninger, 
så de kan forstå deres situation og træffe 
beslutninger på passende vis. Der skal 
efter anmodning kunne indhentes 
fuldstændige oplysninger. Den 
registeransvarlige skal derfor tilvejebringe 
gennemsigtige oplysninger om 
databeskyttelsesreglerne i form af en 
letforståelig og ikonbaseret beskrivelse af 
databehandlingens forskellige trin.

Or. en

Ændringsforslag 236
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen kan indføre tekniske 
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standarder med henblik på nærmere 
fastlæggelse af beskrivelsen i stk. 3, 
vedrørende behandling, 
opbevaringsperiode, overførsel eller 
sletning af oplysninger i form af ikoner 
eller øvrige instrumenter, som kan sikre 
en standardiseret videregivelse af 
oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.
Procedurerne i denne artikel kan bestå af 
procedurer, som allerede er fastsat af 
medlemsstaternes offentlige myndigheder, 
forudsat at de overholder bestemmelserne 
i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 238
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet.

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet, eller medmindre den 
registeransvarlige har grund til at tro, at 
videregivelsen i elektronisk form vil øge 
risikoen for svig.

Or. en

Begrundelse

Elektronisk videregivelse af oplysninger, herunder kreditoplysninger, kan resultere i 
ændringer eller identitetstyveri, når de gives til forbrugerne. Meddelelser fra 
kreditoplysningskontorer skal være omfattet af autentificering, som opfylder de kriterier, der 
er fastsat af det pågældende oplysningskontor, for at forhindre opfangelse, misbrug, svigagtig 
anvendelse eller ændringer.

Ændringsforslag 239
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er upræcise eller
tydeligt overdrevne, bl.a. fordi de gentages, 
kan den registeransvarlige opkræve et 
gebyr for fremsendelse af meddelelsen 
eller iværksættelse af den ønskede 
handling, eller den registeransvarlige kan 
undlade at iværksætte den ønskede 
handling. I det tilfælde bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, at 
anmodningen er tydeligt overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 240
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et rimeligt
gebyr for fremsendelse af meddelelsen 
eller iværksætte den ønskede handling. I 
det tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 241
Emma McClarkin



AM\917991DA.doc 105/221 PE500.411v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven. Den 
registeransvarlige kan opkræve et 
symbolsk gebyr fastsat af en medlemsstats 
lovgivning for fremsendelse af 
meddelelsen eller iværksættelse af den 
ønskede handling, hvis den 
registeransvarlige fungerer som 
kreditoplysningskontor og besvarer en 
forbrugers anmodning om adgang til 
kreditoplysninger.

Or. en

Begrundelse

En række EU-medlemsstaters eksisterende lovgivning fastsætter allerede forbrugernes 
adgang til kreditoplysninger. Kreditoplysningskontorerne kan opkræve et symbolsk gebyr, 
som dækker udgifterne til besvarelse af anmodningen. Denne mekanisme anvendes ofte til 
bekræftelse af ansøgerens identitet med henblik på at bekæmpe svig.

Ændringsforslag 242
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 4. Meddelelser og handlinger, der 
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iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne grundet deres store omfang,
kompleksitet eller gentagne karakter, kan 
den registeransvarlige opkræve et passende 
nonprofitgebyr for fremsendelse af 
meddelelsen eller iværksættelse af den 
ønskede handling, eller den 
registeransvarlige kan nægte at iværksætte 
den ønskede handling. I det tilfælde bærer 
den registeransvarlige ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er tydeligt 
overdreven.

Or. en

Begrundelse

Videregivelsen af oplysninger fra en database er forbundet med udgifter. Hvis den 
registrerede opkræves et passende nonprofitgebyr, begrænses antallet af useriøse 
anmodninger, hvilket er afgørende for at forhindre svindlere i svigagtig adgang til og 
anvendelse af forbrugernes kreditoplysninger.

Ændringsforslag 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at præcisere denne bestemmelse yderligere i en delegeret retsakt. 
Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder har de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle 
problemer.
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Ændringsforslag 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder har de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle 
problemer.

Ændringsforslag 245
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til, medmindre dette viser sig 
umuligt eller er uforholdsmæssigt 
vanskeligt.

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til.

Or. el
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Ændringsforslag 246
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Den registeransvarlige skal sikre 
tilstrækkelig dokumentation vedrørende 
den registreredes identitet, når den 
registrerede udøver sine rettigheder i 
medfør af artikel 14-19 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning giver borgerne nye rettigheder. Det fremgår imidlertid ikke, hvordan 
forbrugerne kan dokumentere deres identitet for at udøve deres rettigheder. Det er vigtigt, at 
den registeransvarlige kan dokumentere og efterprøve borgernes identitet for at forhindre 
identitetstyveri.

Ændringsforslag 247
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede:

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige følgende oplysninger til 
den registrerede:

Or. en

Ændringsforslag 248
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) de kriterier og/eller lovmæssige 
forpligtelser, der gør det muligt at 
fastsætte det tidsrum, hvori 
personoplysningerne opbevares

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvor længe personoplysningerne opbevares, da 
varigheden kan være forbundet med specifikke lovmæssige forpligtelser.

Ændringsforslag 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) kriterierne til fastsættelse af det 
tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares, for hvert formål

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, præcis hvor længe personoplysninger skal 
opbevares, navnlig når de skal opbevares til forskellige formål.

Ændringsforslag 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) såfremt den registeransvarlige agter at 
videregive personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, oplysninger om det 
beskyttelsesniveau, som det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation har, med 
henvisning til Kommissionens afgørelse 
om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet

g) såfremt den registeransvarlige agter at 
videregive personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, og hvorvidt Kommissionen 
har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden 
af beskyttelsesniveauet

Or. fr

Begrundelse

Oplysningerne om, hvorvidt der foreligger en afgørelse truffet af Kommissionen, sikrer et 
tilstrækkeligt informationsniveau over for den registrerede og præciserer den 
registeransvarliges forpligtelse.

Ændringsforslag 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) yderligere information, for så vidt denne 
information er nødvendig under hensyn til 
de særlige forhold, hvorunder 
personoplysningerne indsamles, for at 
garantere en retfærdig behandling af den 
registrerede.

h) yderligere information, som den 
registeransvarlige skønner nødvendig 
under hensyn til de særlige forhold, 
hvorunder personoplysningerne indsamles, 
for at garantere en retfærdig behandling af 
den registrerede.

Or. fr

Begrundelse

Rækkevidden af denne bestemmelse skal præciseres og ligeledes, at de registeransvarlige kan 
sikre øget gennemsigtighed.
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Ændringsforslag 252
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, meddeler 
den registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
fra hvilken kilde personoplysningerne 
stammer. Dette omfatter oplysninger fra 
tredjepart, som ulovligt er videregivet til 
den registeransvarlige.

Or. en

Begrundelse

De registrerede skal straks underrettes, hvis deres personoplysninger er blevet videregivet 
ulovligt og kan bruges mod dem (f.eks. til at sortliste fagforeningsaktivister eller holde dem 
væk fra arbejdspladser).

Ændringsforslag 253
Catherine Stihler

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

Begrundelse

De registrerede skal altid underrettes, hvis deres personoplysninger er blevet videregivet 
ulovligt, navnlig hvis oplysningerne kan bruges imod dem, f.eks. til at sortliste 
fagforeningsaktivister eller holde dem væk fra arbejdspladser (jf. ICO UK 2009 vedrørende 
rådgivning om sortlistning).
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Ændringsforslag 254
Kyriacos Triantaphyllides

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. el

Ændringsforslag 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

b) oplysningerne ikke indsamles fra den 
registrerede, og hvis det viser sig umuligt 
eller uforholdsmæssigt vanskeligt at 
underrette den pågældende, og hvis der er 
tale om uforholdsmæssige administrative 
byrder, navnlig hvis behandlingen 
gennemføres af SMV'er som defineret i 
EU-henstilling 2003/361, eller

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at forordningen ikke udsætter SMV'er for uforholdsmæssige 
administrative byrder.

Ændringsforslag 256
Morten Løkkegaard
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
efter anmodning at få bekræftet fra den 
registeransvarlige, om personoplysninger 
vedrørende vedkommende behandles. Hvis 
sådanne personoplysninger behandles, 
fremlægger den registeransvarlige følgende 
oplysninger:

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
efter anmodning og efter betaling af 
udgifterne til indhentning af 
oplysningerne at få bekræftet fra den 
registeransvarlige, om personoplysninger 
vedrørende vedkommende behandles for 
på denne måde at få kendskab til og 
kontrollere behandlingens lovlighed. Hvis 
sådanne personoplysninger behandles, 
fremlægger den registeransvarlige følgende 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 257
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det tidsrum, hvori personoplysningerne
opbevares

d) fastsættelse af reglerne for det tidsrum, 
hvori oplysningerne opbevares

Or. en

Ændringsforslag 258
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) den anslåede værdi af registreredes 
oplysninger fastsat af den 
registeransvarlige, hvor dette er relevant, 
og hvor oplysningerne er indsamlet og 
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behandlet til gengæld for gratis tjenester.

Or. en

Begrundelse

Personoplysninger udgør en handelsvare, og de registrerede er ofte ikke bekendt med værdien 
af deres oplysninger for de registeransvarlige og registerførerne. Hvis den registeransvarlige 
har anslået værdien af registreredes personoplysninger, og hvis disse oplysninger videregives 
efter anmodning, kan den registrerede træffe velinformerede beslutninger herom, hvilket vil 
bidrage til at begrænse et ensidigt marked og styrke forbrugerne.

Ændringsforslag 259
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet.

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, hvis 
oplysningerne er tilgængelige i et 
almindeligt anvendt og struktureret 
format, medmindre den registrerede 
anmoder om andet. Ovenstående berører 
imidlertid ikke den registeransvarliges ret 
til at behandle andre anmodninger om 
oplysninger, jf. punkt 1, hvis dette kan 
begrundes ud fra et behov om at 
kontrollere identiteten af den person, der 
anmoder om oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet.

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling og profilering. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet.

Or. en

Ændringsforslag 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet.

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet. Den 
registeransvarlige træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at bekræfte 
identiteten af en registreret, som anmoder 
om indsigt.

Or. fr

Begrundelse

Når anmodningen indgives i elektronisk form, må retten til indsigt ikke give anledning til 
misbrug. Derfor skal den registeransvarlige bekræfte identiteten af den person, som anmoder 
om indsigt, og skal kunne bevise, at han har handlet med rettidig omhu.
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Ændringsforslag 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan af hensyn til 
retssikkerheden og for at sikre, at 
oplysninger ikke anvendes til at træffe 
foranstaltninger eller beslutninger 
vedrørende bestemte personer, og hvor 
der ikke er risiko for krænkelse af 
privatlivets fred, begrænse de i artikel 15 
nævnte rettigheder, forudsat at disse 
rettigheder behandles til videnskabelige 
forskningsformål i henhold til 
forordningens artikel 83, og forudsat at 
personoplysningerne kun opbevares i den 
periode, det tager at udarbejde 
statistikkerne.

Or. en

Begrundelse

Jf. artikel 13, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, EFT L 281/95.

Ændringsforslag 263
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 gælder ikke for pseudonyme 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Dette indgår i en pakke af ændringsforslag, der muliggør brug af oplysninger, som er 
registreret anonymt eller under et pseudonym, og som vil fremme god virksomhedspraksis, 
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der beskytter registreredes interesser. Ved at sikre, at personlige oplysninger ikke kan 
tilskrives en registreret (da de ikke kan sammenkædes med en registreret uden brug af 
supplerende oplysninger), fremmes den erhvervsmæssige anvendelse af oplysninger samtidig 
med, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til at blive glemt og ret til sletning Ret til sletning

Or. en

Begrundelse

Retten til at blive glemt er uforenelig med måden, hvorpå oplysninger om registrerede 
cirkulerer i onlinemiljøer. Anerkendelsen af registreredes ret til at blive glemt vil indebære 
uforholdsmæssige bureaukratiske byrder, hvorfor denne ret hverken kan gennemføres eller 
sikres. Retten til sletning kan dog opretholdes under en række forskellige omstændigheder.

Ændringsforslag 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
I overensstemmelse med datakravene i 
denne forordning, herunder indbygget 
databeskyttelse, ændrer bestemmelserne i 
artiklens stk. 4 og 6, ikke de offentlige 
myndigheders ret til at opbevare 
oplysninger som dokumentation i en given 
sag.

Or. en
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Ændringsforslag 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Retten til sletning gælder ikke, hvis 
lagringen af personoplysninger er 
nødvendig for indgåelsen af en kontrakt 
mellem en organisation og den 
registrerede, eller hvis oplysningerne 
lagres af hensyn til lovgivningsmæssige 
krav eller forebyggelse af svig.

Or. en

Begrundelse

Dette nye forslag fastsætter omstændigheder, der kan begrænse registreredes ret til sletning 
af virksomhedsmæssige eller lovgivningsmæssige hensyn.

Ændringsforslag 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personoplysningerne ikke længere er 
nødvendige til opfyldelse af de formål, 
hvortil de blev indsamlet eller på anden 
vis behandlet, eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt helt at fastslå, hvornår personoplysningerne ikke længere er nødvendige til 
virksomhedsformål. En systematisk sletning af oplysninger, der ikke umiddelbart anvendes, vil 
medføre uforholdsmæssige udgifter.
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Ændringsforslag 268
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personoplysningerne ikke længere er 
nødvendige til opfyldelse af de formål, 
hvortil de blev indsamlet eller på anden vis 
behandlet, eller

a) personoplysningerne ikke længere er 
nødvendige til opfyldelse af de formål, 
hvortil de blev indsamlet eller på anden vis 
behandlet, og hvis den aftalte 
opbevaringsperiode er udløbet, eller

Or. en

Ændringsforslag 269
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personoplysningerne ikke længere er 
nødvendige til opfyldelse af de formål, 
hvortil de blev indsamlet eller på anden vis 
behandlet, eller

a) personoplysningerne ikke længere er 
nødvendige til opfyldelse af de formål, 
hvortil de blev indsamlet eller på anden vis 
behandlet, og hvis den registeransvarlige 
ikke længere har nogen retlig eller 
lovgivningsmæssig grund til at opbevare 
oplysningerne, eller

Or. en

Ændringsforslag 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den registrerede tilbagetrækker sit 
samtykke, som er grundlaget for 

b) den registrerede tilbagetrækker sit 
samtykke, som er grundlaget for 
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behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, 
litra a), eller hvis den opbevaringsperiode, 
der er givet samtykke til, er udløbet, og 
hvis der ikke længere er et retligt 
grundlag for behandlingen af 
oplysningerne, eller

behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, 
litra a), eller hvis den opbevaringsperiode, 
der er givet samtykke til, er udløbet, eller

Or. en

Begrundelse

Kravet er for bredt og vil medføre uforholdsmæssige udgifter, eftersom oplysningerne skal 
slettes systematisk, hvis der ikke længere er et retligt grundlag for at opbevare dem.

Ændringsforslag 271
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den registrerede gør indsigelse mod 
behandlingen af personoplysninger i 
henhold til artikel 19, eller

c) den registrerede gør indsigelse mod 
behandlingen af personoplysninger i 
henhold til artikel 19, og såfremt 
indsigelsen er berettiget, eller

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at den registrerede ikke bare kan gøre indsigelse i henhold til 
artikel 19. Dermed udløses princippet om retten til at blive glemt, såfremt indsigelsen er 
uberettiget.

Ændringsforslag 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen af personoplysningerne 
af andre grunde er i strid med denne 

udgår



AM\917991DA.doc 121/221 PE500.411v01-00

DA

forordning.

Or. en

Begrundelse

De mulige virkninger af denne bestemmelse er uklare, hvorfor de bør forklares nærmere.

Ændringsforslag 273
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort 
personoplysningerne, træffer denne alle 
rimelige foranstaltninger, herunder 
tekniske foranstaltninger, vedrørende 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for, for at 
underrette tredjeparter, der behandler 
sådanne oplysninger, om, at en registreret 
ønsker, at de sletter alle link til, kopier af 
og gengivelser af disse personoplysninger. 
Hvis den registeransvarlige har godkendt, 
at en tredjepart offentliggør 
personoplysninger, er den 
registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 13 fastsætter allerede forpligtelsen til at underrette om, at retten til sletning er udøvet 
af den registrerede.

Ændringsforslag 274
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort person-
oplysningerne, træffer denne alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende oplysninger, 
hvis offentliggørelse den registeransvarlige 
er ansvarlig for, for at underrette 
tredjeparter, der behandler sådanne 
oplysninger, om, at en registreret ønsker, at 
de sletter alle link til, kopier af og 
gengivelser af disse personoplysninger. 
Hvis den registeransvarlige har godkendt, 
at en tredjepart offentliggør 
personoplysninger, er den 
registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort person-
oplysningerne, træffer denne alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende oplysninger, 
hvis offentliggørelse den registeransvarlige 
er ansvarlig for, for at underrette de
tredjeparter, der i henhold til en kontrakt
behandler sådanne oplysninger på vegne af 
den registeransvarlige, om, at en 
registreret ønsker, at de sletter alle link til, 
kopier af og gengivelser af disse 
personoplysninger. Hvis den 
registeransvarlige har godkendt, at en 
tredjepart offentliggør personoplysninger, 
er den registeransvarlige ansvarlig for 
denne offentliggørelse. Anonyme 
oplysninger, herunder pseudonyme, 
utilgængelige eller ulæselige oplysninger, 
er undtaget herfra.

Or. en

Ændringsforslag 275
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort person-
oplysningerne, træffer denne alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende oplysninger, 
hvis offentliggørelse den registeransvarlige 
er ansvarlig for, for at underrette 
tredjeparter, der behandler sådanne 
oplysninger, om, at en registreret ønsker, at 
de sletter alle link til, kopier af og 
gengivelser af disse personoplysninger. 

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort person-
oplysningerne uden den registreredes 
samtykke, træffer denne alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende oplysninger, 
hvis offentliggørelse den registeransvarlige 
er ansvarlig for, for at underrette 
tredjeparter, der behandler sådanne 
oplysninger, om, at en registreret ønsker, at 
de sletter alle link til, kopier af og 
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Hvis den registeransvarlige har godkendt,
at en tredjepart offentliggør 
personoplysninger, er den 
registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

gengivelser af disse personoplysninger. 
Hvis den registeransvarlige har godkendt, 
at en tredjepart offentliggør 
personoplysninger, er den 
registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 1 omtalte registeransvarlige 
underretter den registrerede om, hvordan 
den i stk. 2 omtalte tredjemand har 
behandlet anmodningen.

Or. fr

Begrundelse

Den registreredes rettigheder skal styrkes. I artikel 17, stk. 2, pålægges den 
registeransvarlige en forpligtelse med hensyn til midlet. Denne forpligtelse skal som minimum 
knyttes til en pligt til at oplyse om, hvordan den tredjemand, der behandler de pågældende 
personoplysninger, har behandlet anmodningen.

Ændringsforslag 277
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) med henblik på at forebygge eller 
afsløre svig, bekræfte identitet og/eller 
fastslå kreditværdighed eller 
betalingsevne.
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Or. en

Begrundelse

Fysiske personer bør ikke have mulighed for at slette deres personoplysninger, når der i 
medfør af loven er gyldige grunde til at opbevare disse.

Ændringsforslag 278
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behandlingen af dem er ulovlig, og den 
registrerede modsætter sig deres sletning 
og i stedet kræver, at anvendelsen heraf 
begrænses

udgår

Or. en

Ændringsforslag 279
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den registrerede anmoder om, at 
personoplysninger overføres til et andet 
automatisk databehandlingssystem i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
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Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Ret til dataportabilitet
1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere.
2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til 
et andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.
3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

De registrerede har ret til indsigt i henhold til artikel 15. Denne indsigtsret giver alle 
registrerede ret til fra den registeransvarlige at modtage underretning om de 
personoplysninger, der er genstand for behandling. I henhold til artikel 18 har registrerede 
ret til at få en kopi af deres oplysninger, men denne artikel bidrager ikke til at styrke 
beskyttelsen af borgernes personoplysninger og skaber forvirring om den præcise rækkevidde 
af retten til indsigt, som er en vigtig rettighed.
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Ændringsforslag 281
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling.

Or. en

Ændringsforslag 282
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk, 
ret til af den registeransvarlige at få en kopi 
af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

Or. de

Ændringsforslag 283
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til 
et andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 284
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i stk. 
1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

3. Det elektroniske format, der er 
omhandlet i stk. 1, og de tekniske 
standarder, nærmere regler og procedurer 
for videregivelse af personoplysninger i 
henhold til stk. 2, skal fastsættes af den 
registeransvarlige i overensstemmelse 
med de harmoniserede 
branchestandarder, eller skal, såfremt de 
ikke er defineret, udarbejdes af sektorens 
standardiseringsorganer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke være det beslutningstagende organ for specificeringen af det 
harmoniserede elektroniske dataformat. Den tilgang, der foreslås i dette ændringsforslag, er 
mere teknologineutral og er mere hensigtsmæssig i lyset af de mange sektorer, der er omfattet 
af denne forordning.
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Ændringsforslag 285
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).

Or. el

Ændringsforslag 286
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
legitime grunde til behandlingen, der 
tilsidesætter den registreredes interesser 
eller grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at legitime grunde er tilstrækkelige grunde til behandling i 
henhold til artikel 6.

Ændringsforslag 287
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en for den 
pågældende person letforståelig måde, og 
denne information skal klart kunne skelnes 
fra andre informationer.

Or. de

Ændringsforslag 288
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der gøres indsigelse i henhold til 
stk. 1 og 2, anvender eller foretager den 
registeransvarlige ikke senere behandling 
af de pågældende personoplysninger.

3. Hvis der gøres indsigelse i henhold til 
stk. 1 og 2, anvender eller foretager den 
registeransvarlige ikke senere behandling 
af de pågældende personoplysninger på 
grundlag af indsigelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis pseudonyme oplysninger 
behandles i henhold til artikel 6, stk. 1, 
litra g), bør den registrerede have ret til 
gratis at gøre indsigelse mod 
behandlingen. Den registrerede skal 
udtrykkeligt informeres om denne ret på 
en letforståelig måde, og denne 
information skal klart kunne skelnes fra 
andre informationer.

Or. en

Begrundelse

Dette indgår i en pakke af ændringsforslag, der muliggør brug af oplysninger, som er 
registreret anonymt eller under et pseudonym, og som vil fremme god virksomhedspraksis, 
der beskytter registreredes interesser. Ved at sikre, at personlige oplysninger ikke kan 
tilskrives en registreret (da de ikke kan sammenkædes med en registreret uden brug af 
supplerende oplysninger), fremmes den erhvervsmæssige anvendelse af oplysninger samtidig 
med, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 20 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger baseret på profilering Foranstaltninger baseret på automatisk 
behandling

Or. en

Begrundelse

Artikel 20 vedrører snarere automatisk behandling end profilering. Titlen bør derfor ændres 
til "Foranstaltninger baseret på automatisk behandling".



AM\917991DA.doc 131/221 PE500.411v01-00

DA

Ændringsforslag 291
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad,
og som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, og som er 
baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 292
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til såvel 
online som offline ikke at være genstand 
for en foranstaltning, der har retsvirkning 
for vedkommende, eller som berører 
vedkommende i væsentlig grad, og som er 
baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.
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Or. en

Ændringsforslag 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til såvel 
online som offline ikke at være genstand 
for en foranstaltning, som berører 
vedkommende i væsentlig grad, og som er 
baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd. Børn kan ikke 
være genstand for en foranstaltning i 
medfør af denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at
være genstand for en foranstaltning, der
har retsvirkning for vedkommende, eller
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 

1. En registreret kan ikke være undergivet 
afgørelser, der er urimelige eller
diskriminerende, og som alene er baseret 
på automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende den registrerede.
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vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

Or. en

Begrundelse

Artikel 20 anerkender i sin nuværende form ikke de positive aspekter vedrørende profilering 
og tager heller ikke hensyn til profileringens forskellige risici eller indvirkninger på fysiske 
personers privatliv. Ved at fokusere på teknikker, som enten er "urimelige" eller 
"diskriminerende" som defineret i direktiv 2005/29/EF, er tilgangen i dette ændringsforslag 
mere teknologineutral og fokuserer snarere på de negative aspekter ved profileringen end på 
selve teknologien.

Ændringsforslag 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, kan en 
person kun gøres til genstand for en 
foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis behandlingen:

udgår

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse 
eller opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som 
f.eks. retten til menneskelig indgriben, 
eller
b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller
c) er baseret på den registreredes 
samtykke med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 7 og passende 
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garantier.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udgå som følge af ændringen til stk. 1.

Ændringsforslag 296
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, kan en 
person kun gøres til genstand for en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, hvis behandlingen:

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, kan en 
person gøres til genstand for en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, hvis behandlingen:

Or. en

Ændringsforslag 297
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, kan en 
person kun gøres til genstand for en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, hvis behandlingen:

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning,
herunder stk. 3 og 4, kan en person kun 
gøres til genstand for en foranstaltning af 
den art, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
behandlingen:

Or. en
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Ændringsforslag 298
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Børn kan under ingen 
omstændigheder være genstand for en 
foranstaltning vedrørende profilering i 
henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 299
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som f.eks.
retten til menneskelig indgriben, eller

a) er nødvendig for indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, herunder
retten til relevante oplysninger om 
profileringens anvendte logik, retten til
menneskelig indgriben, herunder 
redegørelse for afgørelser truffet efter 
denne indgriben, eller

Or. en

Ændringsforslag 300
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som f.eks. 
retten til menneskelig indgriben, eller

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som f.eks. 
retten til menneskelig indgriben, retten til 
information om det anvendte systems 
struktur og opbygning af og virkningerne 
af profileringen, eller

Or. de

Ændringsforslag 301
Morten Løkkegaard 

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller

b) er nødvendig for overholdelse af EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, der 
også fastsætter tilstrækkelige bestemmelser 
til beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller

Or. en

Ændringsforslag 302
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller

Or. en

Ændringsforslag 303
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, og beskytter den registrerede 
mod mulig diskrimination på grundlag af 
foranstaltningerne i stk. 1, eller

Or. en

Ændringsforslag 304
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier, herunder effektiv 
beskyttelse mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 305
Rafał Trzaskowski
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføres med henblik på 
overvågning og forebyggelse af svig.

Or. en

Ændringsforslag 306
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføres med henblik på at 
forebygge eller afsløre svig, bekræfte 
identitet og/eller fastslå kreditværdighed 
eller betalingsevne, og der træffes 
passende foranstaltninger til at beskytte 
den registreredes legitime interesser, som 
f.eks. retten til menneskelig indgriben.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at profilering kan anvendes til at forebygge svig og 
identitetstyveri i medfør af kreditværdighedsvurderinger.

Ændringsforslag 307
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) gennemføres på grund af begrundet 
mistanke om en kriminel handling mod 
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den registeransvarlige, herunder mod 
banker, finansielle enheder, 
kreditinstitutter og deres kunder.

Or. en

Ændringsforslag 308
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) gennemføres med henblik på at 
vurdere kreditværdighed, sikkerhed og 
pålidelighed i forbindelse med den 
registeransvarliges tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke 
alene baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 
9.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udgå som følge af ændringen til stk. 1.
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Ændringsforslag 310
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke alene 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke
inddrage eller omhandle oplysninger, der 
henhører under de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9, 
medmindre de er omfattet af 
undtagelserne i artikel 9, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 311
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Profilering, der bevidst eller ubevidst 
diskriminerer fysiske personer på grund 
af race eller etnisk oprindelse, politisk 
overbevisning, religion eller tro, 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller 
seksuel orientering, ellers som bevidst 
eller ubevidst resulterer i en sådan 
diskriminering, er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 312
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Profilering er, "hvad enten den er 
forsætlig eller ikke", forbudt, for så vidt 
de indsamlede data vil kunne føre til en 
forskelsbehandling af individer og 
vedrører følsomme personoplysninger –
som f.eks. oplysninger og data vedrørende 
køn, oprindelse, politiske og religiøse 
overbevisninger, tilhørsforhold til 
politiske partier eller foreninger, seksuel 
orientering osv.

Or. de

Ændringsforslag 313
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke 
anvendes til at identificere eller 
individualisere børn.

Or. en

Ændringsforslag 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-

udgår
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ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for 
den registrerede.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udgå som følge af ændringen til stk. 1.

Ændringsforslag 315
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14 og 15, oplysninger om 
eksistensen af behandling med henblik på 
en foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for den 
registrerede samt adgang til den logik, der 
understøtter de oplysninger, der er 
omfattet af behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 316
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udgå som følge af ændringen til stk. 1.

Ændringsforslag 318
Christian Engström

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

5. Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden vedtager
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2. Kommissionen hører 
repræsentanter for den registrerede og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, 
inden den fremsætter sine forslag.

Or. en

Ændringsforslag 319
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2. I denne forbindelse 
skal Kommissionen arbejde tæt sammen 
med navnlig repræsentanter for 
databeskyttelsesorganisationer.

Or. de

Ændringsforslag 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 
skal bl.a. indeholde specifikke 
bestemmelser mindst vedrørende de 
formål, der søges opnået med 
behandlingen, og fastlæggelse af begrebet 
registeransvarlig.

2. Enhver lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 
skal bl.a. indeholde specifikke 
bestemmelser mindst vedrørende målet 
med behandlingen, de formål, der søges 
opnået med behandlingen, og fastlæggelse 
af begrebet registeransvarlig.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre et højere beskyttelsesniveau skal lovgivningen i tilfælde af begrænsning også 
nævne målet med behandlingen af personoplysningerne.

Ændringsforslag 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 22 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarliges ansvar Det generelle princip om den 
registeransvarliges ansvar

Or. fr

Begrundelse

Princippet om ansvar, der indføres implicit i kapitel 4 i forslaget til forordning, skal nævnes 
eksplicit for at sikre et højere beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 322
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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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

Ændringsforslag 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige iværksætter under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau
og omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen, både når metoderne til 
behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, passende tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder.

1. Den registeransvarlige iværksætter under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau, både når metoderne til behandling 
fastlægges, og når selve behandlingen 
foretages, passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige iværksætter 
under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen, både 
når metoderne til behandling fastlægges,
og når selve behandlingen foretages, 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, så 
behandlingen opfylder denne forordnings 
krav og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

1. Der skal om nødvendigt træffes 
obligatoriske foranstaltninger for at sikre, 
at kategorierne for varer og 
tjenesteydelser er omfattet af indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, som overholder denne 
forordnings bestemmelser om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger. Disse 
foranstaltninger skal baseres på 
standardiseringen i medfør af [Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
.../2012 om europæisk standardisering og 
om ændring af Rådets direktiv 
89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF,
94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 
2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 
om ophævelse af Rådets beslutning 
87/95/EØF og afgørelse nr.
1673/2006/EF].

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at anerkende, at indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger er et anvendeligt koncept. 
Kommissionens forslag giver ikke tilstrækkelig sikkerhed, da der er risiko for eventuelle 
begrænsninger i den frie bevægelighed. Den fastsatte standardiseringsmekanisme, som 
fremgår af EU's standardiseringspakke, har til hensigt at harmonisere de gældende 
bestemmelser og fremme den frie bevægelighed.

Ændringsforslag 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Registerføreren bør, hvor det er muligt 
og forholdsmæssigt, anvende anonyme 
eller pseudonyme personoplysninger i 
forbindelse med behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles 
eller opbevares ud over, hvad der er 
nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen,
og som har fastlagte, eksplicitte og 
legitime formål, indsamles og behandles, 
og at de navnlig ikke indsamles eller 
opbevares ud over, hvad der er nødvendigt 
til disse formål, både med hensyn til 
mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.

Or. fr

Begrundelse

Databeskyttelse gennem indstillinger er et nyt princip, der indføres i forslaget til forordning. 
Rækkevidden af denne bestemmelse er ikke klar. Derfor bør bestemmelsen i højere grad 
tilnærmes de generelle databehandlingsprincipper i artikel 5 i forslaget til forordning for ikke 
at skabe retlig usikkerhed og for at sikre et højere beskyttelsesniveau.
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Ændringsforslag 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles 
eller opbevares ud over, hvad der er 
nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at indstillingerne 
automatisk overholder denne forordnings 
generelle principper for databeskyttelse, 
og at de navnlig ikke indsamles eller 
opbevares ud over, hvad der er nødvendigt 
til disse formål, både med hensyn til 
mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.

Or. en

Ændringsforslag 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke 
indsamles eller opbevares ud over, hvad 
der er nødvendigt til disse formål, både 
med hensyn til mængden af oplysninger 
og opbevaringsperioden. Disse 
mekanismer sikrer navnlig, at 

2. Medlemsstaterne skal, indtil der er 
truffet obligatoriske foranstaltninger i 
henhold til stk. 1, sikre, at der ikke 
indføres krav om indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser med henblik på at beskytte 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, idet 
sådanne krav kan påvirke 
tilgængeliggørelsen på markedet og den 
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personoplysninger som udgangspunkt 
ikke stilles til rådighed for et ubegrænset 
antal personer.

frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser i og mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at anerkende, at indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger er et anvendeligt koncept. 
Kommissionens forslag giver ikke tilstrækkelig sikkerhed, da der er risiko for eventuelle 
begrænsninger i den frie bevægelighed. Den fastsatte standardiseringsmekanisme, som har til 
hensigt at harmonisere de gældende bestemmelser og fremme den frie bevægelighed, bør 
anvendes i stedet.

Ændringsforslag 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 23 – 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 krav vedrørende tilstrækkelige 
foranstaltninger og mekanismer som 
omhandlet i stk. 1 og 2, navnlig med 
hensyn til krav til indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette forslag til forordning finder anvendelse på alle sektorer, både offline og online. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at vedtage delegerede retsakter vedrørende indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger, som risikerer at skade den 
teknologiske innovation. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd har de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle problemer.
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Ændringsforslag 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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. fr

Begrundelse

Dette forslag til forordning finder anvendelse på alle sektorer, både offline og online. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at indføre tekniske standarder, som risikerer at skade den 
teknologiske innovation. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd har de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle problemer.

Ændringsforslag 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 23 – 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 krav vedrørende tilstrækkelige 
foranstaltninger og mekanismer som 
omhandlet i stk. 1 og 2, navnlig med 
hensyn til krav til indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med den foreslåede ændring til artikel 23, stk. 1.

Ændringsforslag 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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. fr

Begrundelse

Dette forslag til forordning finder anvendelse på alle sektorer, både offline og online. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at indføre tekniske standarder, som risikerer at skade den 
teknologiske innovation. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd har de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle problemer.

Ændringsforslag 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
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
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Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med den foreslåede ændring til artikel 23, stk. 1.

Ændringsforslag 333
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig, vælger 
den registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig og 
indebærer behandling af oplysninger, som 
gør det muligt for registerføreren at 
identificere den registrerede, vælger den 
registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger. Den registeransvarlige er 
alene ansvarlig for at sikre 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Hvis det grundet anonyme teknikker er teknisk umuligt for registerføreren at identificere den 
registrerede, finder artikel 26 ikke anvendelse. En mindskelse af de administrative byrder vil 
øge investeringerne i effektive anonyme teknologier og anvendelsen af et stærkt system med 
begrænset adgang. Det grundlæggende princip om, at det primære og direkte ansvar for 
behandlingen påhviler den registeransvarlige, bør fremgå klart af denne artikel.
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Ændringsforslag 334
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kun gør brug af en anden registerfører 
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravet om den registeransvarliges forudgående tilladelse til registerføreren med henblik på 
at benytte underleverandører pålægger yderligere byrder uden klare fordele for så vidt angår 
øget databeskyttelse. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt i den nuværende cloudkontekst, 
navnlig hvis der kræves forudgående tilladelse til at anvende bestemte underleverandører.
Bestemmelsen bør udgå.

Ændringsforslag 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) behandler oplysninger på vegne af 
den registeransvarlige og anvender 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 336
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den registeransvarlige skal overholde 
bestemmelserne i stk. 1, når 
vedkommende vælger registerfører med 
frivillig selvcertificering, frivillige 
certificeringsordninger, -mærkninger og -
mærker i henhold til artikel 38 og 39 i 
denne forordning med henblik på 
gennemførelse af passende 
standardordninger og tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal indeholde tydelige incitamenter for registeransvarlige og registerførere til 
at investere i foranstaltninger vedrørende sikkerhed og privatlivets fred. Hvis de 
registeransvarlige og registerførerne foreslår yderligere sikkerhedsforanstaltninger med 
henblik på databeskyttelse, som er i overensstemmelse med eller går ud over de vedtagne 
branchestandarder, og hvis dette kan påvises i form af certifikater, bør kravene lempes. Dette 
vil øge fleksibiliteten og mindske byrderne for cloududbydere og -kunder.

Ændringsforslag 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for
enhver behandling, der gennemføres
under denne.

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for
alle behandlingssystemer og -procedurer, 
der hører under denne.

Or. fr
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Begrundelse

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Ændringsforslag 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for
enhver behandling, der gennemføres under 
denne.

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for
de vigtigste behandlingskategorier, der 
gennemføres under denne.

Or. en

Begrundelse

En effektiv databeskyttelse indebærer, at organisationerne har en tilstrækkeligt dokumenteret 
forståelse af deres databehandlingsaktiviteter. Vedligeholdelsen af dokumentationen for 
enhver behandling udgør imidlertid en uforholdsmæssig byrde. Frem for at opfylde de 
bureaukratiske behov bør målet i stedet være at sikre, at dokumentationen hjælper de 
registeransvarlige og registerførerne med at opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 2. Dokumentationen omfatter følgende 
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følgende oplysninger: oplysninger:

Or. fr

Begrundelse

For at garantere retssikkerheden skal listen over oplysninger, som er en del af 
dokumentationen, være udtømmende.

Ændringsforslag 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

2. Kernedokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Ændringen sker som følge af ændringsforslaget til betragtning 65 og artikel 28, stk. 1.

Ændringsforslag 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

c) de generiske formål med behandlingen

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag mindsker de administrative byrder for såvel registeransvarlige som 
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registerførere.

Ændringsforslag 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af kategorierne af 
registrerede og de kategorier af 
personoplysninger, der vedrører dem

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forordningen har to formål. At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og 
reducere den administrative byrde, som skyldes reglerne for databeskyttelse. Forpligtelsen, 
som den registeransvarlige og registerføreren pålægges i artikel 28, stk. 2, litra h), er 
tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af dette dobbelte formål.

Ændringsforslag 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 
herunder registeransvarlige, som 
personoplysninger videregives til som led i 
de legitime interesser, de forfølger

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forordningen har to formål. At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og 
reducere den administrative byrde, som skyldes reglerne for databeskyttelse. Forpligtelsen, 
som den registeransvarlige og registerføreren pålægges i artikel 28, stk. 2, litra h), er 
tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af dette dobbelte formål.



AM\917991DA.doc 159/221 PE500.411v01-00

DA

Ændringsforslag 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder 
identifikation af dette tredjeland eller 
denne internationale organisation, og i 
tilfælde af videregivelser i henhold til 
artikel 44, stk. 1, litra h), dokumentation af 
fornødne garantier

f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation og i tilfælde af 
videregivelser i henhold til artikel 44, 
stk. 1, litra h), henvisninger til de nævnte
garantier

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag mindsker de administrative byrder for såvel registeransvarlige som 
registerførere.

Ændringsforslag 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning af de forskellige kategorier af 
personoplysninger

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forordningen har to formål. At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og 
reducere den administrative byrde, som skyldes reglerne for databeskyttelse. Forpligtelsen, 
som den registeransvarlige og registerføreren pålægges i artikel 28, stk. 2, litra h), er 
tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af dette dobbelte formål.
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Ændringsforslag 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. en offentlig myndighed, som 
behandler andre oplysninger end de 
personfølsomme oplysninger, der er 
nævnt i denne forordnings artikel 9, stk. 
1.

Or. en

Ændringsforslag 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 348
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende den 
dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, 
for navnlig at opfylde de forpligtelser, der 
tillægges den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant.

Or. en

Ændringsforslag 349
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 350
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 
at beskytte personoplysninger mod
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 
at beskytte personoplysninger mod brud på 
persondatasikkerheden.
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ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
adgang, eller ændring af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 351
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 30 – 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 
kriterierne og betingelserne for de 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, herunder fastlæggelse af det aktuelle 
tekniske niveau, for bestemte sektorer og i 
bestemte databehandlingssituationer, 
under særlig hensyntagen til udviklingen 
af teknologi og løsninger til indbygget 
beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse gennem indstillinger, 
medmindre stk. 4 finder anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 30 – 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 

udgår



AM\917991DA.doc 163/221 PE500.411v01-00

DA

kriterierne og betingelserne for de 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, herunder fastlæggelse af det aktuelle 
tekniske niveau, for bestemte sektorer og i 
bestemte databehandlingssituationer, 
under særlig hensyntagen til udviklingen 
af teknologi og løsninger til indbygget 
beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse gennem indstillinger, 
medmindre stk. 4 finder anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til forordning fastsætter et betydeligt antal delegerede retsakter, hvilket er 
ubegrundet. Nærmere betegnet risikerer de tekniske standarder, som Kommissionen vedtager 
vedrørende behandlingssikkerheden, at skade den teknologiske innovation. Desuden gives der 
i stk. 4 i samme artikel mulighed for at vedtage gennemførelsesretsakter for at præcisere 
kravene i stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 353
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 
bl.a.:

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 



PE500.411v01-00 164/221 AM\917991DA.doc

DA

artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 354
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved alvorlige brud på 
persondatasikkerheden anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Et brud betragtes 
som alvorligt, hvis det krænker 
privatlivets fred for en registreret.

Or. en

Ændringsforslag 355
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til
tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Begrundelse

Denne periode skal ikke fastsættes ved lov, da den afhænger af specifikke operationelle og 
tekniske forhold, og der er behov for forskningsprocesser for at forstå arten og omfanget af en 
hændelse. Lovgivningen skal sikre, at sådanne hændelser anmeldes med det samme, hvilket 
ligeledes fremgår af udtrykket "uden unødig forsinkelse", samtidig med at en vis pragmatisk 
fleksibilitet bevares.

Ændringsforslag 356
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
som i alvorlig grad kan skade borgerne, 
skal den registeransvarlige uden unødig 
forsinkelse anmelde bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. en

Begrundelse

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified. Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from 
controllers that have so much control of security that they actually realize that there has been 
a data breach. For this reason it is important that only the important data breaches are 
reported, otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring 
to have data stored with. It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break 
in less than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be 
issued and such announcements would undermine citizens' confidence - especially if there are 
more of these announcements.

Ændringsforslag 357
Christian Engström

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 72
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 72 timer.

Or. en

Ændringsforslag 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, der 
har betydelig indvirkning på den 
registrerede, anmelder den 
registeransvarlige uden ugrundet ophold, 
efter at denne er blevet bekendt med det, 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. fr

Begrundelse

I tilfælde af brud skal den registeransvarlige i første omgang koncentrere sig om at 
iværksætte alle relevante forholdsregler for at forhindre, at bruddet fortsætter. En forpligtelse 
om anmeldelse til den kompetente tilsynsmyndighed inden for 24 timer suppleret med 
sanktioner for manglende overholdelse risikerer at have den modsatte virkning. Som Artikel 
29-gruppen giver udtryk for i sin udtalelse af 23. marts 2012, bør der ikke foretages 
anmeldelser af mindre brud for at undgå at overbebyrde tilsynsmyndighederne.
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Ændringsforslag 359
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred 
for en registreret alvorligt, anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse 
og om muligt senest 24 timer, efter at 
denne er blevet bekendt med det, bruddet 
på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. fr

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde bruddet på personoplysninger må ikke medføre uforholdsmæssige 
administrative byrder på de registeransvarlige og skal give dem mulighed for at reagere 
hurtigt og effektivt ved først og fremmest at koncentrere sig om at løse problemet. Man skal 
derfor begrænse sig til tilfælde, der kan forventes at krænke beskyttelsen af den registreredes 
personoplysninger eller privatliv alvorligt (jf. betragtning 67).

Ændringsforslag 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.



PE500.411v01-00 168/221 AM\917991DA.doc

DA

begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede periode på 24 timer til at underrette tilsynsmyndigheden er for kort til, at den 
registeransvarlige kan foretage en fuldstændig vurdering af bruddets virkninger og 
konsekvenser og følgelig træffe de mest hensigtsmæssige afhjælpende foranstaltninger. Det er 
derfor mere hensigtsmæssigt at anvende bestemmelserne i direktiv 2009/136/EF vedrørende 
anmeldelse af brud på datasikkerheden.

Ændringsforslag 361
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal
mindst:

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal
om muligt:

Or. en

Ændringsforslag 362
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende fastlæggelse 
af databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, 
og vedrørende de særlige 
omstændigheder, hvor en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 

udgår
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persondatasikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 363
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, 
der er omhandlet i stk. 4, herunder 
tidsfrister for sletning af oplysninger deri. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 364
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. I tilfælde af alvorlige og skadelige brud 
på persondatasikkerheden, og når bruddet 
på persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke beskyttelsen af personoplysninger 
eller privatlivets fred for en registreret, 
underretter den registeransvarlige i tillæg 
til den i artikel 31 omhandlede anmeldelse 
uden unødig forsinkelse den registrerede 
om bruddet på persondatasikkerheden.

Or. en
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Ændringsforslag 365
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret alvorligt, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

Or. fr

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde et brud på personoplysninger må ikke medføre uforholdsmæssige 
administrative byrder på de registeransvarlige og skal give dem mulighed for at reagere 
hurtigt og effektivt ved først og fremmest at koncentrere sig om at løse problemet. Man skal 
derfor begrænse sig til tilfælde, der kan forventes at krænke beskyttelsen af den registreredes 
personoplysninger eller privatliv alvorligt (jf. betragtning 67).

Ændringsforslag 366
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred 
for en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke privatlivets fred 
for en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.
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Or. en

Ændringsforslag 367
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse den 
registrerede om bruddet på 
persondatasikkerheden senest 72 timer, 
efter at denne er blevet bekendt med det.

Or. en

Ændringsforslag 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, f.eks. identitetstyveri eller 
svig, fysisk skade, betydelig tort eller 
skade af omdømme, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse klart og 
præcist og uden unødig forsinkelse og 
senest inden for 72 timer den registrerede 
om bruddet på persondatasikkerheden.

Or. en
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Ændringsforslag 369
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser fra bestemmelserne om brud 
på persondatasikkerheden skal anmeldes, 
når der anvendes sofistikeret kryptering, 
eller hvis der træffes passende 
foranstaltninger for at kompensere de 
berørte parter.

Or. en

Ændringsforslag 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Underretningen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal omfatte karakteren af 
bruddet på persondatasikkerheden og 
indeholde mindst de oplysninger og 
anbefalinger, der er omhandlet i artikel 31, 
stk. 3, litra b) og c).

2. Underretningen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal omfatte karakteren af 
bruddet på persondatasikkerheden og 
indeholde mindst de oplysninger og 
anbefalinger, der er omhandlet i artikel 31, 
stk. 3, litra b), c) og d).

Or. en

Ændringsforslag 371
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis tilsynsmyndigheden 
finder det godtgjort fra den 
registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis bruddet ikke i alvorlig 
grad skader borgerne, og hvis
tilsynsmyndigheden finder det godtgjort fra 
den registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

Or. en

Ændringsforslag 372
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 32 – 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 kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud 
på persondatasikkerheden kan forventes 
at krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 373
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som 
er omhandlet i stk. 1, og procedurer for 
denne meddelelse. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 374
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, eller hvis 
behandlingen sker i forbindelse med 
infrastrukturprojekter inden for den 
offentlige sektor, gennemfører den 
registeransvarlige eller den registerfører, 
der handler på den registeransvarliges 
vegne, en konsekvensanalyse af den 
planlagte behandling, for så vidt angår 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 375
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger, medmindre de 
pågældende aktiviteter ikke krænker 
privatlivets fred for den registrerede.

Or. en

Begrundelse

Hvis gennemførelsen af konsekvensanalyser bliver frivillig, vil dette mindske forpligtelserne 
for de registeransvarlige og registerførere, idet deres aktiviteter ikke krænker privatlivets fred 
for de registrerede. Denne bestemmelse skal sammenholdes med ændringsforslaget til artikel 
79, hvor en konsekvensanalyse udgør en af de faktorer, der skal tages i betragtning, når der 
træffes beslutning om anvendelsen af administrative sanktioner.

Ændringsforslag 376
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende former for behandling kan 
indebære de i stk. 1 omhandlede specifikke 
risici:

2. Følgende former for behandling
indebærer de i stk. 1 omhandlede 
specifikke risici:

Or. fr

Begrundelse

Listen over behandlingsformer, som er underlagt krav om en konsekvensanalyse, og som er 
anført i artikel 33, stk. 2, er formuleret generelt. I overensstemmelse med 
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proportionalitetsprincippet og for at få retssikkerhed skal den være udtømmende.

Ændringsforslag 377
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, race og etnisk oprindelse eller med 
henblik på ydelse af sundhedsydelser, 
epidemiologisk forskning eller 
undersøgelse af psykiske eller smitsomme 
sygdomme, hvis oplysningerne behandles 
med det formål at træffe foranstaltninger 
eller beslutninger vedrørende omfattende 
grupper af specifikke personer

b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, politisk overbevisning, religion, 
tro, straffedomme, race og etnisk 
oprindelse eller med henblik på ydelse af 
sundhedsydelser, epidemiologisk forskning 
eller undersøgelse af psykiske eller 
smitsomme sygdomme, hvis oplysningerne 
behandles med det formål at træffe 
foranstaltninger eller beslutninger 
vedrørende omfattende grupper af 
specifikke personer

Or. en

Ændringsforslag 378
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, 
som kan sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, 
som kan sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
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legitime interesser. legitime interesser og under hensyntagen 
til de moderne teknologier og metoder til 
beskyttelse af borgernes privatliv.

Or. en

Ændringsforslag 379
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige indhenter 
udtalelser fra registrerede eller deres
repræsentanter vedrørende den planlagte 
behandling, uden at det berører 
beskyttelsen af kommercielle eller 
samfundsmæssige interesser eller 
behandlingens sikkerhed.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det forekommer uforholdsmæssigt at gøre det obligatorisk for de registeransvarlige, uanset 
den berørte sektor, at underrette den registrerede forud for enhver behandling af 
oplysningerne.

Ændringsforslag 380
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige indhenter 
udtalelser fra registrerede eller deres 
repræsentanter vedrørende den planlagte 
behandling, uden at det berører 
beskyttelsen af kommercielle eller 
samfundsmæssige interesser eller 

udgår
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behandlingens sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 381
Morten Løkkegaard

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 382
Malcolm Harbour

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, eller hvis oplysningerne behandles 
af et andet organ, som har beføjelse til at 
udføre offentlige serviceopgaver, 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 
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anvendelse, medmindre medlemsstaterne 
vurderer, at en sådan analyse skal foretages 
inden behandlingen.

Or. en

Begrundelse

Det bør være tjenestens art og ikke arten af det organ, der leverer serviceopgaven, der 
bestemmer hvilke konsekvensanalyser, der skal gennemføres. Private organisationer har f.eks. 
ofte beføjelse til at udføre offentlige serviceopgaver. Der bør anvendes en fælles tilgang til 
udførelse af offentlige serviceopgaver, uanset om det organ, der leverer tjenesten, er en 
offentlig myndighed, et offentligt organ eller en privat organisation.

Ændringsforslag 383
Rafał Trzaskowski

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

Ændringsforslag 384
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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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

Ændringsforslag 385
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav i forbindelse med 
bestemmelsen af de store konkrete risici, 
der er omhandlet i stk. 2, litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 386
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen kan fastsætte de 
standardformularer og procedurer for 
forudgående godkendelse og høring, der 
er nævnt i stk. 1 og 2 og 
standardformularer og procedurer for 

udgår
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underretning af tilsynsmyndighederne i 
henhold til stk. 6. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 387
Malcolm Harbour

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
bør altid udpege en 
databeskyttelsesansvarlig, når:

Or. en

Begrundelse

Udnævnelsen af en databeskyttelsesansvarlig bør tilskyndes uden at være obligatorisk, da 
udnævnelsen kan medføre uforholdsmæssige finansielle og administrative byrder for de 
organisationer, hvis aktiviteter ikke krænker privatlivets fred for den registrerede. Dette 
ændringsforslag skal sammenholdes med ændringsforslaget til artikel 79, som sikrer, at 
databeskyttelsesmyndighederne tager hensyn til tilstedeværelsen af eller manglen på en 
databeskyttelsesansvarlig, når der træffes beslutning om anvendelsen af administrative 
sanktioner, og som giver databeskyttelsesmyndighederne mulighed for at anvende 
administrative sanktioner på de databeskyttelsesansvarlige.

Ændringsforslag 388
Josef Weidenholzer

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 under inddragelse af den 
pågældende medarbejderrepræsentation
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en databeskyttelsesansvarlig for en periode 
på mindst to år.

Or. de

Ændringsforslag 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 390
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 391
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den registeransvarlige eller 5. Den registeransvarlige eller 
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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.

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. Til 
udførelsen af sine opgaver skal den 
databeskyttelsesansvarlige have stillet 
tilstrækkelig arbejdstid og infrastruktur til 
rådighed.

Or. de

Ændringsforslag 392
Rafał Trzaskowski

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

Ændringsforslag 393
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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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.

7. Den registeransvarlige og registerføreren 
udpeger en databeskyttelsesansvarlig for en 
periode på mindst to år. Den 
databeskyttelsesansvarlige kan 
genudnævnes til yderligere perioder.

Or. en

Begrundelse

Det bør, som det er tilfældet med alt andet personale, være muligt at afskedige en 
databeskyttelsesansvarlig, hvis vedkommende ikke opfylder de fastsatte betingelser. Ledelsen 
vurderer, om den udnævnte person varetager sit hverv på tilfredsstillende vis.

Ændringsforslag 394
Josef Weidenholzer

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.

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

Or. de
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Ændringsforslag 395
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Den registrerede har ret til at kontakte 
den databeskyttelsesansvarlige, hvad angår 
alle spørgsmål vedrørende behandlingen 
af vedkommendes personoplysninger, og 
anmode om at udøve sine rettigheder i 
henhold til denne forordning.

10. Den registrerede har ret til at kontakte 
den databeskyttelsesansvarlige, hvad angår 
alle spørgsmål vedrørende udøvelsen af
rettigheder i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 396
Rafał Trzaskowski

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 397
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den
databeskyttelsesansvarlige varetager sit 
hverv uafhængigt og ikke modtager 
instrukser med hensyn til udøvelsen af 
hvervet. Den databeskyttelsesansvarlige
rapporterer direkte til ledelsen hos den 
registeransvarlige eller registerføreren.

2. Den databeskyttelsesansvarlige 
rapporterer direkte til ledelsen hos den 
registeransvarlige eller registerføreren.

Or. en

Begrundelse

Ledelsen skal altid have mulighed for at give instrukser til personalet, herunder den 
databeskyttelsesansvarlige, og sidstnævnte bør ikke kunne fungere uafhængigt af ledelsen.
Ledelsen har ansvaret for alle aktiviteter i en organisation, herunder databeskyttelse. Hvis 
dette også skal gælde i fremtiden, skal ledelsen have mulighed for at give instrukser til den 
databeskyttelsesansvarlige og afholde vedkommende fra at handle på egen hånd.

Ændringsforslag 398
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger, og hvis 
der er gennemført en behørig 
konsekvensanalyse, hvor den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har sikret, at modtageren af 
oplysningerne i et tredjeland har indført 
høje standarder for databeskyttelse.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de ændringsforslag, der sigter mod, at de registeransvarlige dels 
indfører høje standarder for databeskyttelse og dels gennemfører frivillige 
konsekvensanalyser.

Ændringsforslag 399
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) standardbestemmelser om 
databeskyttelse i henhold til litra a) og b), 
vedtaget af den registeransvarlige eller 
registerføreren og modtageren i et 
tredjeland, herunder 
standardbestemmelser om 
videreoverførsler til modtagere i et 
tredjeland

Or. en

Begrundelse

Undersøgelsen fra Europa-Parlamentets temaafdeling om reform af databeskyttelsespakken 
understreger, at den foreslåede forordning ikke indeholder standardbestemmelser vedrørende 
aftaler mellem registerførere og underleverandører. Denne mangel kan have betydelige 
konsekvenser for EU-virksomheder og for opstarten af nye teknologivirksomheder. Denne 
situation forsøges forhindret med nærværende forslag.

Ændringsforslag 400
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
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registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet samtlige de 
forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og hvor personoplysningerne 
forud for videregivelsen allerede er blevet 
offentliggjort i et tredjeland, og den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
vurderet samtlige de forhold, der har 
indflydelse på en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af oplysninger, og 
på grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 401
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på yderligere at præcisere 
"vigtige samfundsinteresser" i 
betydningen i stk. 1, litra d), og at 
fastlægge kriterier og krav vedrørende de 
fornødne garantier, der er omhandlet i 
stk. 1, litra h).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en registreret, et organ, en 
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organisation eller en sammenslutning, jf. 
artikel 73, stk. 2, indgiver en klage, er den 
kompetente tilsynsmyndighed 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor klagen indgives. Denne 
tilsynsmyndighed er den kompetente 
myndighed for behandlingen af denne 
klage. Den er ligeledes kompetent med 
hensyn til at kontrollere de 
behandlingsaktiviteter, som den 
registeransvarlige eller en registerfører 
udfører, med forbehold af stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 51 er en nøglebestemmelse i denne forordning, hvor princippet om den ledende 
myndighed indføres. Det er imidlertid vigtigt over for borgerne at præcisere kompetencerne 
for den tilsynsmyndighed, hvortil de indgiver en klage.

Ændringsforslag 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat, er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
eller registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

2. I forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i mere end én 
medlemsstat, er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
eller registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater. 
Denne tilsynsmyndighed har pligt til at 
samarbejde med de andre 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordnings kapitel VII.

Or. fr
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Begrundelse

Det skal præciseres, at når den registeransvarlige eller registerføreren er etableret i mere 
end én medlemsstat, er kompetencen som ledende myndighed ikke en enekompetence, og den 
ledende myndighed har pligt til at samarbejde med de øvrige involverede tilsynsmyndigheder 
og Kommissionen.

Ændringsforslag 404
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når behandlingen af 
personoplysninger ikke hovedsageligt 
gennemføres af hovedvirksomheden, men 
af en af den i Unionen etablerede 
registeransvarliges eller registerførers 
andre virksomheder er 
tilsynsmyndigheden med ansvar for disse 
behandlinger som undtagelse til artikel 
51, stk. 2, tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor denne anden 
virksomhed er etableret. Dog afgiver 
hovedvirksomheden, uden at det berører 
bestemmelserne i kapitel VII i denne 
forordning, en supplerende erklæring til 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor hovedvirksomheden er etableret, hvis 
tilsynsmyndigheden forlanger det.

Or. fr

Begrundelse

Hvis behandlinger, der omfatter flere lande, let kan kontrolleres af hovedvirksomheden og 
skal høre under en enkelt myndighed efter en centraliseret erklæring, skal nationale 
behandlinger, der forvaltes decentralt af filialer, og som er vanskelige at håndtere for 
hovedvirksomheden, kunne høre under den enkelte nationale tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. I så fald 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke i endnu en måned.

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Denne ekstra frist er ubegrundet.

Ændringsforslag 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I behørigt begrundede tilfælde af 
særligt hastende karakter vedrørende 
registreredes interesser omhandlet i stk. 1, 
litra a), vedtager Kommissionen 
omgående gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 87, stk. 3. Disse 
retsakter gælder i en periode på højst 12 
måneder.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne beføjelse for Kommissionen påvirker tilsynsmyndighedernes uafhængighed.
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Ændringsforslag 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
enhver medlemsstat, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i 
enhver medlemsstat, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning. Denne klage må ikke pålægge 
den registrerede yderligere omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 408
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen 
af deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til 
denne forordning er blevet krænket som 
følge af behandlingen af 
personoplysninger.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 409
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen 
af deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der handler i 
offentlighedens interesse og ikke på vegne 
af enkeltpersoner, og som er etableret i 
overensstemmelse med en medlemsstats 
lovgivning, har ret til at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat på 
vegne af en eller flere registrerede, hvis de 
vurderer, at den registreredes rettigheder i 
henhold til denne forordning er blevet 
krænket som følge af behandlingen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 410
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende
vedkommende.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, 
herunder en registeransvarlig eller 
registerfører, har ret til domstolsprøvelse 
af afgørelser truffet af en 
tilsynsmyndighed, som vedrører eller 
påvirker vedkommende.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer de grundlæggende principper, hvormed en registeransvarlig 
har ret til domstolsprøvelse af afgørelser, der påvirker vedkommende, også selv om 
vedkommende ikke er direkte berørt af afgørelsen truffet af en national myndighed.
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Ændringsforslag 411
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, om på den registreredes 
vegne at anlægge dennes sag mod den 
kompetente tilsynsmyndighed i den anden 
medlemsstat.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne mulighed indebærer ikke nogen merværdi for borgerne og risikerer at skade det gode 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne inden for rammerne af sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 413
Christian Engström

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74, 
75 og 77, på vegne af en eller flere 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 
immateriel 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.

Or. en

Ændringsforslag 415
Catherine Stihler

Forslag til forordning
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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 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 emotionelle skader fra den 
registeransvarlige eller registerføreren.

Or. en

Ændringsforslag 416
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver fysisk eller juridisk person, 
som har overtrådt bestemmelserne i denne 
forordning, f.eks. via ulovlig adgang til 
ansattes personoplysninger med henblik 
på sortlistning eller for at holde dem væk 
fra arbejdspladsen, bør ikke kunne 
modtage EU-støtte eller -tilskud eller 
deltage i offentlige kontrakter indgået på 
EU-plan eller nationalt plan, før alle 
retlige procedurer er afsluttet, og der er 
betalt erstatning til alle berørte parter.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør præcisere, at virksomheders overtrædelse af databeskyttelsesreglerne ikke 
tolereres, og at deres adgang til EU-støtte vil blive blokeret, hvis de er involveret i sådanne 
aktiviteter.

Ændringsforslag 417
Malcolm Harbour
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Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Hver kompetent tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at anvende administrative 
sanktioner i henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelse med "one-stop-shop"-princippet, således at 
flere databeskyttelsesmyndigheder ikke kan sanktionere en virksomhed for samme 
overtrædelse.

Ændringsforslag 418
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Den i artikel 51 kompetente
tilsynsmyndighed har beføjelse til at 
anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 



PE500.411v01-00 198/221 AM\917991DA.doc

DA

virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter,
særlige kategorier af personoplysninger,
den fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. fr

Begrundelse

Bødens størrelse bør ligeledes være afhængig af, hvorvidt personoplysningerne er af følsom 
karakter.

Ændringsforslag 420
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed,
oplysningernes følsomhed, overtrædelsens
forsætlige eller uagtsomme karakter,
graden af skade eller risikoen for skade 
som følge af overtrædelsen, den fysiske 
eller juridiske persons grad af ansvar, 
denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
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bruddet. Databeskyttelsesmyndigheden 
skal, hvor det er relevant, have beføjelse 
til at kræve, at der udnævnes en 
databeskyttelsesansvarlig, hvis organet, 
organisationen eller sammenslutningen
har undladt at udnævne en sådan.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at en forsætlig eller uansvarlig overtrædelse straffes 
hårdere end en uagtsom overtrædelse. Ændringsforslagene vedrørende administrative 
sanktioner har til formål at sikre forholdsmæssige sanktioner, således at de strengeste 
sanktioner pålægges de mest alvorlige overtrædelser. Databeskyttelsesmyndighedernes 
mulighed for at udnævne en databeskyttelsesansvarlig skal ligeledes ses i lyset af 
forholdsmæssige sanktioner.

Ændringsforslag 421
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Skærpende omstændigheder, der fører 
til administrative bøder i den øvre grænse 
som fastsat i stk. 4-6, er navnlig:
i) gentagne overtrædelser ved en 
hensynsløs tilsidesættelse af den gældende 
lovgivning
ii) nægtelse af samarbejde i forbindelse 
med eller hindring af en 
håndhævelsesproces
iii) overtrædelser, der er forsætlige, 
alvorlige og sandsynligvis vil føre til en 
betydelig skade
iv) manglende gennemførelse af en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse
v) manglende udpegelse af en 
databeskyttelsesansvarlig.
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Or. en

Ændringsforslag 422
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Formildende omstændigheder, der 
fører til administrative bøder i den nedre 
grænse som fastsat i stk. 4-6, er navnlig:
i) foranstaltninger truffet af en fysisk eller 
juridisk person for at sikre overholdelse af 
relevante forpligtelser
ii) reel usikkerhed om, hvorvidt den 
pågældende aktivitet medførte en 
tilsidesættelse af de relevante forpligtelser
iii) øjeblikkelig indstilling af 
overtrædelsen efter kendskab til denne
iv) samarbejde i forbindelse med en 
hvilken som helst håndhævelsesproces
v) gennemførelse af en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse
v) udpegelse af en 
databeskyttelsesansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 

3. Tilsynsmyndigheden kan give en 
skriftlig advarsel uden pålæggelse af 
sanktioner. Tilsynsmyndigheden kan 
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advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

pålægge en bøde på op til 1 000 000 EUR,
når der er tale om gentagne eller bevidste 
overtrædelser, eller, hvis det drejer sig om 
en virksomhed, på op til 2 % af dens 
årlige globale omsætning.

Or. fr

Begrundelse

Den maksimale bødestørrelse, som en tilsynsmyndighed kan idømme, skal fastholdes på op til 
1 mio. EUR, og for virksomheder på op til 2 % af deres årlige globale omsætning. 
Tilsynsmyndighedernes uafhængighed, som er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal imidlertid bevares. Desuden kan 
sammenhængsmekanismen, navnlig artikel 58, stk. 3 og 4, bidrage til en harmoniseret politik 
for administrative sanktioner i EU.

Ændringsforslag 424
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af en fuld overholdelse af 
denne forordning pålægges ingen 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Den maksimale bødestørrelse, som en tilsynsmyndighed kan idømme, skal fastholdes på op til 
1 mio. EUR, og for virksomheder på op til 2 % af deres årlige globale omsætning. 
Tilsynsmyndighedernes uafhængighed, som er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal imidlertid bevares. Desuden kan 
sammenhængsmekanismen, navnlig artikel 58, stk. 3 og 4, bidrage til en harmoniseret politik 
for administrative sanktioner i EU.

Ændringsforslag 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Den maksimale bødestørrelse, som en tilsynsmyndighed kan idømme, skal fastholdes på op til 
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1 mio. EUR, og for virksomheder på op til 2 % af deres årlige globale omsætning. 
Tilsynsmyndighedernes uafhængighed, som er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal imidlertid bevares. Desuden kan 
sammenhængsmekanismen, navnlig artikel 58, stk. 3 og 4, bidrage til en harmoniseret politik 
for administrative sanktioner i EU.

Ændringsforslag 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4.

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.

Ændringsforslag 429
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
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bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning,
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

bøde på op til 250 000 EUR, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 430
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

4. Tilsynsmyndigheden kan pålægge
enhver en bøde på op til 250 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 0,5 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. [...] udgår

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.
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Ændringsforslag 432
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 1 % 
af dens årlige globale omsætning, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 500 000 EUR, såfremt 
vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 433
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

5. Tilsynsmyndigheden kan pålægge
enhver en bøde på op til 500 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 1 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. [...] udgår

Or. fr
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Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.

Ændringsforslag 435
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
2 % af dens årlige globale omsætning,
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 436
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, 
hvis det drejer sig om en virksomhed, på 
op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden kan pålægge
enhver en bøde på op til 1 000 000 EUR, 
eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, 
på op til 2 % af dens årlige globale 
omsætning, såfremt vedkommende 
forsætligt eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 437
Catherine Stihler

Forslag til forordning



AM\917991DA.doc 207/221 PE500.411v01-00

DA

Artikel 79 – stk. 6 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) anvender arbejdstageres eller 
potentielle arbejdstageres 
personoplysninger til at sortliste, 
kontrollere eller afholde dem fra at få 
adgang til fremtidig beskæftigelse

Or. en

Begrundelse

Ulovlig adgang til eller misbrug af arbejdstageres eller potentielle arbejdstageres 
personoplysninger (ofte vedrørende, men ikke begrænset til fagforeningsmedlemskab og -
aktiviteter) med henblik på at sortliste, kontrollere eller afholde dem fra at få adgang til 
fremtidig beskæftigelse eller enhver anden foranstaltning, der potentielt kan være til hinder 
for deres arbejde og/eller kan have væsentlig indvirkning på deres fremtidige arbejde og 
karriere, udgør en grov krænkelse af deres grundlæggende ret til privatliv og foreningsfrihed 
og har omfattende sanktioner til følge.

Ændringsforslag 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.
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Ændringsforslag 439
Mitro Repo

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

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 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester til 
forsikringsformål.

Or. en

Begrundelse

Denne artikels anvendelsesområde bør omfatte indsamling og behandling af data til alle 
forsikringsformål, dvs. sundheds-, livs-, ulykkes-, ansvarsforsikring og -genforsikring.

Ændringsforslag 440
Morten Løkkegaard

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 vedtage specifikke 
bestemmelser eller kollektive 
overenskomster mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, 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,
straffedomme og i forbindelse med 
individuel eller kollektiv udøvelse og brug 
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af rettigheder og fordele i forbindelse med 
ansættelse og i forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 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. Denne 
forordning skal i henhold til principperne 
i artikel 5 respektere kollektive 
overenskomster om en decentraliseret 
regulering af arbejdsgiveres behandling 
af data, der indgås i overensstemmelse 
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 442
Anna Hedh

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. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis vedtage specifikke bestemmelser, 
der regulerer behandlingen af 
arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet, 
blandt andet, 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

Ændringsforslag 443
Anna Hedh

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 444
Anna Hedh
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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. Denne forordning anerkender den 
rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller. 
I medlemsstater, hvor det er overladt til 
arbejdsmarkedets parter at regulere 
lønninger og 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

Ændringsforslag 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstater kan træffe særlige 
foranstaltninger til regulering af 
behandling af personoplysninger til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
formål under overholdelse af 
bestemmelserne i stk. 1 og 2 i denne 
artikel samt under overholdelse af Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En medlemsstat, der træffer særlige 
foranstaltninger i henhold til artikel 83, 
stk. 3a, skal forud for den dato, der er 
anført i artikel 91, stk. 2, underrette 
Kommissionen om de vedtagne 
foranstaltninger og hurtigst muligt 
underrette Kommissionen om eventuelle 
ændringer i foranstaltningerne på et 
senere tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. Den beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
3, artikel 9, stk. 3, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, artikel 
31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 81, stk. 
3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, 
tillægges Kommissionen for et ubestemt 
tidsrum fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 448
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, 
artikel 14, stk. 7, artikel 15, stk. 3, artikel 
17, stk. 9, artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 
4, artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, 
artikel 28, stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 
6, artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

De tekster, der fastlægger den berettigede interesse er klare, og der er en fast retspraksis på 
området. Det er derfor ikke nødvendigt at gøre brug af en delegeret retsakt for at fastlægge de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 1, litra f). Spørgsmålet om samtykke til behandling af 
personoplysninger vedrørende børn behandles i artikel 8 i denne forordning.

Ændringsforslag 449
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3,
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5,
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 

2. De beføjelser, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 12, 
stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 15, stk. 3, 
artikel 17, stk. 9, artikel 20, stk. 6, 
artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, 
artikel 43, stk. 3, artikel 79, stk. 6, 
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32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 
20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 
3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 
33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 
11, artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, 
artikel 43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. fr
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Ændringsforslag 451
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, 
artikel 14, stk. 7, artikel 15, stk. 3, artikel 
17, stk. 9, artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 
4, artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, 
artikel 28, stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 
6, artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegeringen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. fr

Begrundelse

De tekster, der fastlægger den berettigede interesse er klare, og der er en fast retspraksis på 
området. Det er derfor ikke nødvendigt at gøre brug af en delegeret retsakt for at fastlægge de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 1, litra f). Spørgsmålet om samtykke til behandling af 
personoplysninger vedrørende børn behandles i artikel 8 i denne forordning.

Ændringsforslag 452
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
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Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3,
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De beføjelser, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 12, 
stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 15, stk. 3, 
artikel 17, stk. 9, artikel 20, stk. 6, 
artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 79, stk. 6, artikel 81, stk. 3, 
artikel 82, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegeringen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter sin offentliggørelse 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 
14, stk. 7, artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 
9, artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, 
artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 
28, stk. 5, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 
5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, 
artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, artikel 
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artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, artikel 44, stk. 
7, artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 454
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 
12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 15, stk. 
3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, stk. 6, 
artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, artikel 
26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, artikel 30, stk. 
3, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, 
artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 
35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 
2, artikel 43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, 
artikel 79, stk. 6, artikel 81, stk. 3, artikel 
82, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
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har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. fr

Begrundelse

De tekster, der fastlægger den berettigede interesse er klare, og der er en fast retspraksis på 
området. Det er derfor ikke nødvendigt at gøre brug af en delegeret retsakt for at fastlægge de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 1, litra f). Spørgsmålet om samtykke til behandling af 
personoplysninger vedrørende børn behandles i artikel 8 i denne forordning.

Ændringsforslag 455
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 79, stk. 6, artikel 81, stk. 3, 
artikel 82, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Denne periode forlænges med 
to måneder på foranledning af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
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Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med vedtagelsen af de i 
denne artikel omtalte retsakter fremmer 
Kommissionen den teknologiske 
neutralitet.

Or. fr

Ændringsforslag 457
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne forordning indfører ikke 
yderligere forpligtelser for fysiske eller 
juridiske personer, der er forpligtet til at 
indberette brud på persondatasikkerheden 
i henhold til direktiv 2002/58/EF, som 
ændret ved direktiv 2009/136/EF, for så 
vidt angår behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
levering af offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester i 
forhold til anmeldelsesprocessen for brud 
på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og i forhold til 
oplysningsprocessen for brud på 
persondatasikkerheden til de registrerede. 
En sådan fysisk eller juridisk person skal 
anmelde brud på persondatasikkerheden, 
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der har betydning for alle de 
personoplysninger, som den pågældende 
er registeransvarlig for, i 
overensstemmelse med 
anmeldelsesprocessen for brud på 
persondatasikkerhed som fastsat i 
direktiv 2002/58/EF, som ændret ved 
direktiv 2009/136/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette nye stykke fastsætter, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal anvende 
en fælles anmeldelsesordning for alle overtrædelser vedrørende de data, de behandler, og 
ikke flere forskellige ordninger afhængigt af den tilbudte tjenestes eller de pågældende 
oplysningers art. Dette sikrer lige vilkår for industrielle aktører.

Ændringsforslag 458
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

2. Artikel 1, stk. 2, artikel 2, litra c), og 
artikel 9 i direktiv 2002/58/EF udgår.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en væsentlig ensretning af direktiv 2002/58/EF med nærværende 
forordning. Desuden undgås der herved en dobbeltregulering, som kan få yderst negative 
konsekvenser for konkurrenceevnen i de sektorer, der er omfattet af direktiv 2008/58/EF. De 
generelle krav i nærværende forordning, herunder krav til konsekvensanalyser vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred, vil sikre, at lokaliseringen behandles med en passende grad af 
forsigtighed uanset kilden eller den registeransvarliges industrisektor.

Ændringsforslag 459
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 90 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, der vedtages af 
Kommissionen, skal evalueres af Europa-
Parlamentet og Rådet hvert andet år.

Or. en


