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KORT BEGRUNDELSE

Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, og borgernes tillid skal sikres, så de kan få 
større gavn af onlinemiljøet. Denne tilgang skal ajourføres til de nye teknologiske værktøjer 
og datastrømme, eftersom de nugældende bestemmelser i direktiv 95/46/EF ikke fuldt ud 
opfylder behovene for det digitale indre marked.

De mange tilgængelige forretningsmodeller, teknologier og tjenester – herunder de der har 
stor betydning for e-handelen og det indre marked – har resulteret i en række 
databeskyttelsesspørgsmål, eftersom virksomheder og regeringer ofte anvender disse 
teknologier, uden at de fysiske personer har kendskab til deres indvirkning.

Den 25. januar 2012 fremlagde Kommissionen sit forslag til en ny forordning1 og direktiv2

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger. Forslaget til forordning udgør et supplement til 
bestemmelserne i e-databeskyttelsesdirektivet (2002/58/EF) og skal sikre retssikkerhed og 
sammenhæng, så indsatsen på dette område er effektiv i hele EU.

Forslaget til forordning sigter ligeledes mod at harmonisere rettigheder, sikre en fri 
informationsstrøm, mindske bureaukrati og forbedre håndhævelsen. Øget gennemsigtighed vil 
øge tilliden, og de nye bestemmelser skal gøre EU mere attraktiv med henblik på placering af 
virksomhed. Forordningen sigter endvidere mod:

 at modernisere EU's retssystem for databeskyttelse, især på baggrund af de 
udfordringer, som globalisering og ny teknologi skaber;

 at styrke fysiske personers rettigheder og samtidig mindske de administrative 
formaliteter for at sikre en uhindret strøm af personoplysninger i EU;

 at sikre klare og sammenhængende regler på EU-plan for beskyttelse af 
personoplysninger og følgelig opnå en konsekvent og effektiv gennemførelse og 
anvendelse af denne grundlæggende rettighed på alle de områder, hvor EU agerer.

Det indre markeds dimension

Forslaget er et godt udgangspunkt for at styrke det indre marked og skabe lige vilkår for alle 
europæiske virksomheder. Nøgleelementerne er bl.a.:

 ændring i typen af lovgivningsinstrument (fra direktiv til forordning);

 princippet "one-stop-shop" vedrørende tilsynsmyndighedernes beføjelser i 
grænseoverskridende situationer;

 markedsprincippet (som indebærer, at EU's databeskyttelsesstandarder ligeledes finder 
anvendelse på virksomheder uden for EU, såfremt de agerer inden for EU);

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse), COM(2012)0011, i det følgende benævnt "generel forordning".
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger, COM(2012)0010.
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 det generelle princip om ansvarlighed (som ændrer forpligtelsen for registeransvarlige 
og registerførere og forpligter dem til at give en generel anmeldelse til 
tilsynsmyndigheden);

 styrkelse af de eksisterende værktøjer og indførelse af nye bestemmelser for at sikre 
en ensartet gennemførelse og håndhævelse i alle medlemsstater.

Styrkelse af forbrugerrettigheder
For at styrke forbrugerrettighederne er balancen mellem de konkurrerende interesser såsom 
forbrugernes bevidstgørelse, selvstændighed, beskyttelse og det indre marked blevet øget med 
det formål at fremme gennemsigtigheden.
Der er navnlig sket forbedringer på området for samtykke, som vedrører de legitimerende 
faktorer for behandling af personoplysninger og registerrettigheder med henblik på effektiv 
forbrugerbeskyttelse og lovlig videregivelse af oplysninger uden for EU. Ikke desto mindre er 
der stadig en række områder, hvor forslaget bør forbedres og præciseres yderligere. Dette er 
især tilfældet med de praktiske aspekter af gennemførelsen af bestemte rettigheder. Denne 
tvetydighed bør løses, navnlig i forbindelse med følgende elementer:

 præcisering af artikel 17 for så vidt angår den registeransvarliges pligt til at informere 
om den registreredes ret til sletning samt tredjeparts pligt til ligeledes at slette 
oplysningerne;

 særlige beskyttelsesforanstaltninger for mindreårige på op til fjorten år, da de stadig 
betragtes som børn;

 forslag til definition af "personoplysninger";
 betydning af at anvende oplysninger, der er registreret anonymt eller under et 

pseudonym, med henblik på at beskytte den registrerede;
 revidering af forslaget med henblik på at præcisere opdelingen og fastlæggelsen af 

registeransvarliges og registerføreres pligter og ansvar;
 profilering af operationer og forskelle i medfør af begrebet "profilering" inden for de 

forskellige økonomiske og juridiske sektorer samt vurdering af konsekvenserne af en 
alt for restriktiv regulering af dette område.

Med dette formål for øje vil ordføreren navnlig fokusere på følgende:
 definitioner;

 den registreredes rettigheder;
 den registeransvarliges og registerførerens pligter på området for forbrugerbeskyttelse;

 sammenhæng.

Ordføreren ønsker endvidere at behandle princippet om teknologisk neutralitet samt  
undersøge:

 princippet om formålsbegrænsning;
 anvendelsen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i den foreslåede pakke 

og den praktiske gennemførelse af bestemmelserne. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
hører ikke under denne forordnings 
anvendelsesområde.

(13) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register.

Or. en

Begrundelse

Da begrebet "bestemte kriterier" ikke præciseres, kan denne betragtning føre til forvirring.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Teknologisk neutralitet bør også 
betyde, at lignende bestemmelser, under 
lignende betingelser og med tilsvarende 
konsekvenser skal være juridisk 
ækvivalente, uanset om de foretages 
online eller offline, medmindre de 
forskellige dynamikker ved 
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databehandlingen i disse miljøer ikke 
medfører en betydelig forskel.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt bedre at kunne vurdere forskellen mellem online- og offlinemiljøer. Uden 
denne skelnen kan nogle økonomiske aktører tolke forordningen således, at den udelukkende 
vedrører onlinemiljøer, herunder sociale netværk.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres 
direkte, herunder opdeling af behandlede 
data og identificerede data, når dette er 
muligt. I sidstnævnte tilfælde kan 
oplysninger, der er registreret under et 
pseudonym, ligeledes være anvendelige, 
hvis forbindelsen mellem pseudonymet og 
identiteten er sikker og i 
overensstemmelse med de aktuelle 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "personoplysninger" bør præciseres, så den kan anvendes på såvel 
forbrugeroplevelser som virksomheder. Det er i den henseende hensigtsmæssigt at indføre 
oplysninger, som er registreret anonymt eller under et pseudonym.
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Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) En række personoplysninger skal 
behandles med henblik på at efterforske 
og forebygge misbrug. Udøvelsen af 
sådanne krav reguleres i medfør af 
medlemsstaternes lovgivning eller EU-
retten og bør anvendes i forbindelse med 
vurderingen af princippet om 
dataminimering og behandlingens 
lovlighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremhæver et princip, der er i overensstemmelse med nærværende 
forordning, men som er for upræcist.

Ændringsforslag 5
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 

(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 samtykke kan 
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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.

kun være implicit, når den registrerede 
handler på en sådan måde, at det er 
nødvendigt at behandle bestemte 
personoplysninger, herunder anmodning 
om varer eller tjenester, hvor samtykket er 
begrænset til et minimum. 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. en

Begrundelse

For at lette dagligdagssituationer såvel online som offline er det nødvendigt at tilføje tilfælde, 
hvor behovet for samtykke bestemmes ud fra konteksten. Dette gælder eksempelvis, når en 
læge skal stille en diagnose. I den forbindelse er det nødvendigt at behandle 
personoplysninger, uden at der er behov for udtrykkeligt samtykke, som det fremgår i 
begyndelsen af denne betragtning. Lægen kan tilsvarende bede en specialist stille en 
diagnose, uden at der nødvendigvis er givet samtykke dertil.

Ændringsforslag 6
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 
teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 

(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 
teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
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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.

selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslaget til artikel 4, stk. 13.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Repræsentanten er sammen med 
den registeransvarlige ansvarlig for 
enhver handling, der er i strid med 
nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantens ansvar defineres ikke klart nok, hvorfor det uddybes i denne betragtning.

Ændringsforslag 8
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. I lyset af 
de yngre generationers høje 
gennemsnitlige teknologiafhængighed bør 
der skelnes mellem definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder og 
kriterierne for mindreårige.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 18.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den skævhed, der berører en offentlig myndighed, bør præciseres, eftersom de fleste 
offentlige myndigheder falder ind under anvendelsesområdet for nærværende forordning. En 
toldmyndighed, som eksempelvis undersøger varer, der ankommer fra steder uden for EU, 
kan gennemføre dette uden afsenderens og modtagerens samtykke, også selv om der er tale 
om en betydelig skævhed, og der ikke er givet samtykke. Begrebet "ny" henviser til den 
sædvanlige mangel på lovgivninger med tilbagevirkende kraft.
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Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Informationen om behandlingen af 
personoplysninger bør gives til den 
registrerede på tidspunktet for 
indsamlingen, eller, hvis oplysningerne 
ikke indsamles fra den registrerede, inden 
for en rimelig periode afhængigt af de 
konkrete omstændigheder. Hvis 
oplysninger legitimt kan videregives til en 
anden modtager, bør den registrerede 
informeres, når oplysningerne første gang 
videregives til modtageren.

(49) Informationen om behandlingen af 
personoplysninger bør gives til den 
registrerede på tidspunktet for 
indsamlingen, eller, hvis oplysningerne 
ikke indsamles fra den registrerede, inden 
for en rimelig periode afhængigt af de 
konkrete omstændigheder. Hvis 
oplysninger legitimt kan videregives til en 
anden modtager, bør den registrerede 
informeres, når oplysningerne første gang 
videregives til modtageren. Behandlingen 
af oplysninger, med undtagelse af 
opbevaring, må ikke indledes, før den 
registrerede har kendskab til nævnte 
information.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ændringsforslaget til artikel 14, stk. 4, litra b).

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget personoplysninger om 
vedkommende og "ret til at blive glemt", 
hvis opbevaringen af sådanne oplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning. En registreret bør navnlig have 
ret til at få sine personoplysninger slettet 
og ikke længere behandlet, hvis 
oplysningerne ikke længere er nødvendige 
til de formål, hvortil de blev indsamlet eller 
på anden måde behandlet, hvis den 
registrerede har trukket sit samtykke til 
behandling tilbage, hvis den registrerede 

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget personoplysninger om 
vedkommende og "ret til sletning", hvis 
opbevaringen af sådanne oplysninger ikke 
er i overensstemmelse med denne 
forordning. En registreret bør navnlig have 
ret til at få sine personoplysninger slettet 
og ikke længere behandlet, hvis 
oplysningerne ikke længere er nødvendige 
til de formål, hvortil de blev indsamlet eller 
på anden måde behandlet, hvis den 
registrerede har trukket sit samtykke til 
behandling tilbage, hvis den registrerede 
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gør indsigelse mod behandlingen af 
personoplysninger om vedkommende, eller 
hvis behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger i øvrigt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Denne ret er særlig relevant, når den 
registrerede har givet sit samtykke som 
barn, da denne ikke fuldt ud var bekendt 
med risiciene i forbindelse med 
behandlingen, og senere ønsker at fjerne 
sådanne personoplysninger, navnlig fra 
internettet. Yderligere opbevaring af 
oplysningerne bør dog tillades, hvis det er 
nødvendigt til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, af 
hensyn til samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, med henblik på at 
udøve retten til ytringsfrihed, når det 
kræves i henhold til lovgivningen, eller 
hvis der er grund til at begrænse 
behandlingen af oplysninger i stedet for at 
slette dem.

gør indsigelse mod behandlingen af 
personoplysninger om vedkommende, eller 
hvis behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger i øvrigt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Denne ret er særlig relevant, når den 
registrerede har givet sit samtykke som 
barn, da denne ikke fuldt ud var bekendt 
med risiciene i forbindelse med 
behandlingen, og senere ønsker at fjerne 
sådanne personoplysninger, navnlig fra 
internettet. Yderligere opbevaring af 
oplysningerne bør dog tillades, hvis det er 
nødvendigt til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, af 
hensyn til samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, med henblik på at 
udøve retten til ytringsfrihed, når det 
kræves i henhold til lovgivningen, eller 
hvis der er grund til at begrænse 
behandlingen af oplysninger i stedet for at 
slette dem.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til overskriften til artikel 17.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at styrke "retten til at blive glemt"
i onlinemiljøet bør retten til sletning
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 

(54) For at styrke "retten til sletning" i 
onlinemiljøet bør denne ret udvides, så den 
registeransvarlige, der har videregivet eller 
offentliggjort personoplysningerne, uden 
at den registrerede har givet samtykke 
dertil, forpligtes til at underrette 
tredjeparter, der behandler sådanne 
oplysninger, om, at en registreret har 
anmodet dem om at slette alle link til, 
kopier af eller gengivelser af de 
pågældende personoplysninger. For at sikre 
disse oplysninger bør den 
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foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget ledsager ændringsforslaget til artikel 17, stk. 2.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55a) Som delvis undtagelse fra førnævnte 
princip bør der tages hensyn til tilfælde, 
hvor de indsamlede personoplysninger 
repræsenterer den registeransvarliges 
ejendom, og hvor personoplysningerne 
kun er til dennes interne brug. Hvis 
behandlingen af personoplysninger i 
sådanne tilfælde er meningsløs for den 
registrerede, har den registeransvarlige 
ingen ret til dataportabilitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at præcisere ændringsforslaget til artikel 18, stk. 3, litra a). 
Ændringen vedrører bl.a. oplysninger om den registreredes indkøbshistorik, som er indsamlet 
af større distributører, eller en kreditværdighedsvurdering af den registrerede foretaget af et 
pengeinstitut. I sådanne tilfælde vil videregivelsen af de behandlede oplysninger være 
konkurrenceforvridende, eftersom de nytilkomne vil få en fordel i forhold til de etablerede.
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 55 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55b) Nogle personoplysninger kan, når 
de er behandlet af den registeransvarlige 
eller registerføreren, kun anvendes internt 
af den registeransvarlige, idet formatet er
meningsløst for den registrerede. I 
sådanne tilfælde kan retten til 
dataportabilitet ikke anvendes, hvorimod 
øvrige rettigheder, herunder retten til 
indsigelse, retten til indsigt og retten til 
berigtigelse, stadig er gældende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal præcisere begrebet "meningsløst" som omfattet i foregående 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på profilering 
ved hjælp af automatisk databehandling. 
En sådan foranstaltning bør dog tillades,
når den udtrykkeligt er tilladt i loven, når 
den gennemføres som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, eller når den 
registrerede har givet sit samtykke. En 
sådan behandling bør under alle 
omstændigheder ledsages af de fornødne 
garantier, herunder specifik underretning af 
den registrerede og ret til menneskelig 
indgriben, og sådanne foranstaltninger må 
ikke vedrøre et barn.

(58) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på profilering 
ved hjælp af automatisk databehandling. 
En sådan foranstaltning bør kun forbydes, 
når den udtrykkeligt fremgår af loven, og 
når den ikke gennemføres som led i 
indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt, 
eller når den registrerede har tilbagekaldt
sit samtykke. En sådan behandling bør 
under alle omstændigheder ledsages af de 
fornødne garantier, herunder specifik 
underretning af den registrerede og ret til 
menneskelig indgriben, og sådanne 
foranstaltninger må ikke vedrøre et barn. 
Den registrerede bør altid have mulighed 
for ikke at deltage, når profileringen ikke 
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er nødvendig for indgåelsen eller 
gennemførelsen af en kontrakt.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget forsøger at præcisere ændringsforslaget til artikel 20 vedrørende 
profilering, medmindre andet allerede er bestemt. Muligheden for ikke at deltage i 
profileringen er i overensstemmelse med bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) Indbygget databeskyttelse er et 
meget nyttigt værktøj, da den registrerede 
dermed får fuldstændig kontrol med sin 
egen databeskyttelse, de delte oplysninger 
og med hvem, de deles. Når dette princip 
overvejes i forhold til databeskyttelse 
gennem indstillinger, bør konteksten have 
væsentlig indvirkning på vurderingen af 
behandlingens lovlighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer ændringsforslaget til artikel 23, stk. 2. Det vedrører 
tilfælde, hvor den registrerede kan vælge at indgå i et databehandlingssystem, og der skal i 
den forbindelse tages højde for samtlige konsekvenser. I forbindelse med sociale netværk skal 
den registrerede acceptere, at visse oplysninger offentliggøres over for andre brugere med 
henblik på at oprette forbindelse, hvorimod offentliggørelsen af oplysninger ikke kan 
accepteres, hvis den registrerede anmoder om at optage lån.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 
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personoplysninger vedrørende registrerede, 
der er bosiddende i Unionen, og hvis 
behandlingsaktiviteter vedrører udbud af 
varer eller tjenester til sådanne registrerede 
eller overvågning af deres adfærd, bør den 
registrerede udpege en repræsentant i 
Unionen, medmindre den 
registeransvarlige er etableret i et 
tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, eller den 
registeransvarlige er en lille eller 
mellemstor virksomhed, en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 
den registeransvarlige kun lejlighedsvis 
udbyder varer eller tjenester til sådanne 
registrerede. Repræsentanten handler på 
den registeransvarliges vegne og kan 
kontaktes af tilsynsmyndigheden.

personoplysninger vedrørende registrerede, 
der er bosiddende i Unionen, og hvis 
behandlingsaktiviteter vedrører udbud af 
varer eller tjenester til sådanne registrerede 
eller overvågning af deres adfærd, bør den 
registrerede udpege en repræsentant i 
Unionen, medmindre den 
registeransvarlige er etableret i et 
tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, eller den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 
den registeransvarlige kun lejlighedsvis
udbyder varer eller tjenester til sådanne 
registrerede. Repræsentanten handler på 
den registeransvarliges vegne og kan 
kontaktes af tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarliges størrelse har ikke indflydelse på beskyttelsen af den registreredes 
interesser.

Ændringsforslag 18
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 

(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. 
Håndteringen af økonomiske tab og 
sociale problemer bør have allerhøjeste 
prioritet. Til det formål bør vedkommende 
anmelde bruddet til tilsynsmyndighederne 
uden unødig forsinkelse. 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 
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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.

personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort, skade af 
omdømme eller tab af penge. 
Underretningen til tilsynsmyndigheden 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

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal præcisere de mulige foranstaltninger i tilfælde af brud på 
datasikkerheden samt præcisere ændringsforslaget til artikel 31 og 32.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Når der fastsættes nærmere regler 
for, hvilket format og hvilke procedurer 
der skal anvendes ved anmeldelse af brud 
på persondatasikkerheden, bør der tages 
hensyn til omstændighederne ved 
sikkerhedsbruddet, herunder til om 
personoplysningerne var beskyttet ved 
passende tekniske 

(69) Når der skal vurderes detaljekrav ved 
anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden, bør der tages 
hensyn til omstændighederne ved 
sikkerhedsbruddet, herunder til om 
personoplysningerne var beskyttet ved 
passende tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger, der effektivt 
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beskyttelsesforanstaltninger, der effektivt 
begrænser sandsynligheden for 
identitetsmisbrug eller andre former for 
misbrug. Sådanne regler og procedurer bør 
endvidere tage hensyn til de 
retshåndhævende myndigheders legitime 
interesser, hvis tidlig meddelelse unødigt 
kan hæmme undersøgelsen af 
omstændighederne ved et brud.

begrænser sandsynligheden for 
identitetsmisbrug eller andre former for 
misbrug. Sådanne regler og procedurer bør 
endvidere tage hensyn til de 
retshåndhævende myndigheders legitime 
interesser, hvis tidlig meddelelse unødigt 
kan hæmme undersøgelsen af 
omstændighederne ved et brud.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en følge af bortfaldet af artikel 32, stk. 5.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 35, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Betragtning 97
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(97) Når behandlingen af 
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.

(97) Når behandlingen af 
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 sikre retssikkerheden og 
mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen vedrørende en "one-stop-shop" vil ikke i sig selv styrke ensartetheden. Der er 
til dette formål fremlagt ændringsforslag til de relevante artikler med henblik på at overlade 
ansvaret for en ensartet anvendelse til Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Betragtning 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(105) For at sikre en ensartet anvendelse af 
denne forordning i hele Unionen indføres 
der en sammenhængsmekanisme for 
samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne 
og Kommissionen. Denne mekanisme bør 
navnlig anvendes, når en tilsynsmyndighed 
agter at iværksætte en foranstaltning med 
hensyn til behandling, der vedrører udbud 
af varer eller tjenester til registrerede i flere 
medlemsstater eller overvågning af 
sådanne registrerede, eller som i væsentlig 
grad kan påvirke den frie udveksling af 
personoplysninger. Den bør også anvendes, 
hvis en tilsynsmyndighed eller 

(105) For at sikre en ensartet anvendelse af 
denne forordning i hele Unionen indføres 
der en sammenhængsmekanisme for 
samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne 
og Kommissionen. Denne mekanisme bør 
navnlig anvendes, når en tilsynsmyndighed 
agter at iværksætte en foranstaltning med 
hensyn til behandling, der vedrører udbud 
af varer eller tjenester til registrerede i flere 
medlemsstater eller overvågning af 
sådanne registrerede, eller som i væsentlig 
grad kan påvirke den frie udveksling af 
personoplysninger. Den bør også anvendes, 
hvis en tilsynsmyndighed eller 
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Kommissionen ønsker, at sagen håndteres 
inden for sammenhængsmekanismen. 
Denne mekanisme berører ikke 
foranstaltninger, som Kommissionen 
iværksætter som led i udøvelsen af sine 
beføjelser i henhold til traktaterne.

Kommissionen ønsker, at sagen håndteres 
inden for sammenhængsmekanismen. De 
registrerede skal endvidere have ret til 
denne sammenhæng, hvis de opdager, at 
en foranstaltning pålagt af en 
medlemsstats datatilsynsmyndighed ikke 
opfylder dette kriterium. Denne 
mekanisme berører ikke foranstaltninger, 
som Kommissionen iværksætter som led i 
udøvelsen af sine beføjelser i henhold til 
traktaterne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en ny artikel 63a.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Betragtning 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(111) Alle registrerede bør have ret til at 
indgive klage til tilsynsmyndighederne i 
alle medlemsstater og adgang til 
domstolsprøvelse, hvis de finder, at deres 
rettigheder i henhold til denne forordning 
er blevet krænket, eller hvis 
tilsynsmyndigheden ikke reagerer på en 
klage eller ikke vil handle, hvis dette er 
nødvendigt for at beskytte den 
registreredes rettigheder.

(111) Alle registrerede bør have ret til at 
indgive klage til tilsynsmyndighederne i 
alle medlemsstater og adgang til 
domstolsprøvelse, hvis de finder, at deres 
rettigheder i henhold til denne forordning 
er blevet krænket, eller hvis 
tilsynsmyndigheden ikke reagerer på en 
klage eller ikke vil handle, hvis dette er 
nødvendigt for at beskytte den 
registreredes rettigheder. Hvis den 
registrerede identificerer en manglende 
sammenhæng, kan der indgives klage til 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd. 

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Betragtning 112
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(112) 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, bør have ret til at 
indgive en klage til en tilsynsmyndighed 
eller udøve retten til domstolsprøvelse på 
vegne af registrerede eller til uafhængigt af 
en registrerets klage på egne vegne at 
indgive en klage, hvis de vurderer, at et 
brud på persondatasikkerheden har fundet 
sted.

(112) Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte borgernes rettigheder og 
interesser, bør have ret til at indgive en 
klage til en tilsynsmyndighed eller udøve 
retten til domstolsprøvelse på vegne af 
registrerede eller til uafhængigt af en 
registrerets klage på egne vegne at indgive 
en klage, hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslaget til artikel 73, stk. 2.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Betragtning 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113) Enhver fysisk eller juridisk person 
bør have adgang til domstolsprøvelse af 
afgørelser truffet af en tilsynsmyndighed 
vedrørende vedkommende. En sag mod en 
tilsynsmyndighed bør anlægges ved 
domstolen i den medlemsstat, hvor 
tilsynsmyndigheden er etableret.

(113) Enhver fysisk eller juridisk person 
bør have adgang til domstolsprøvelse af 
afgørelser truffet af en tilsynsmyndighed 
vedrørende vedkommende. En sag mod en 
tilsynsmyndighed bør anlægges ved 
domstolen i den medlemsstat, hvor 
tilsynsmyndigheden er etableret, eller for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd på 
grund af manglende overensstemmelse 
med gennemførelsen af nærværende 
forordning i de øvrige medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Betragtning 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(114) For at styrke den retlige beskyttelse 
af den registrerede i situationer, hvor den 
kompetente tilsynsmyndighed er etableret i 
en anden medlemsstat end den 
medlemsstat, hvor den registrerede er 
bosiddende, kan den registrerede anmode 
et organ, en organisation eller en 
sammenslutning, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, om at anlægge 
den registreredes sag mod den pågældende 
tilsynsmyndighed ved den kompetente 
domstol i den anden medlemsstat.

(114) For at styrke den retlige beskyttelse 
af den registrerede i situationer, hvor den 
kompetente tilsynsmyndighed er etableret i 
en anden medlemsstat end den 
medlemsstat, hvor den registrerede er 
bosiddende, kan den registrerede anmode 
et organ, en organisation eller en 
sammenslutning, der har til formål at 
beskytte borgernes rettigheder og 
interesser, om at anlægge den registreredes 
sag mod den pågældende tilsynsmyndighed 
ved den kompetente domstol i den anden 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag begrundes i medfør af ændringsforslaget til artikel 73, stk. 2.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Betragtning 120

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(120) For at styrke og harmonisere de 
administrative sanktioner for overtrædelse 
af denne forordning bør hver 
tilsynsmyndighed have beføjelse til at 
sanktionere administrative overtrædelser. 
Denne forordning bør angive disse 
overtrædelser og maksimumsbeløb for de 
tilknyttede administrative bøder, der bør 
fastsættes i hver sag i forhold til den 
konkrete situation med behørig 
hensyntagen til karakteren, alvoren og 
varigheden af hver overtrædelse. 
Sammenhængsmekanismen kan også 
anvendes til at dække forskelle i 

(120) For at styrke og harmonisere de 
administrative sanktioner for overtrædelse 
af denne forordning bør hver 
tilsynsmyndighed have beføjelse til at 
sanktionere administrative overtrædelser. 
Denne forordning bør angive disse 
overtrædelser og maksimumsbeløb for de 
tilknyttede administrative bøder, der bør 
fastsættes i hver sag i forhold til den 
konkrete situation med behørig 
hensyntagen til karakteren, alvoren og 
varigheden af hver overtrædelse. For at 
styrke det indre marked bør de 
administrative sanktioner være ens i alle 
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anvendelsen af administrative sanktioner. medlemsstater.
Sammenhængsmekanismen kan også 
anvendes til at dække forskelle i 
anvendelsen af administrative sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører kravet om ens administrative sanktioner i henhold til artikel 
78 og 79.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Betragtning 122

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(122) Behandling af personlige 
helbredsoplysninger - en særlig kategori af 
oplysninger, der kræver større beskyttelse -
kan være begrundet i en række legitime 
forhold til gavn for enkeltpersoner og 
samfundet som helhed, navnlig indsatsen 
for at sikre kontinuitet i sundhedsydelser 
på tværs af grænserne. Denne forordning 
bør derfor skabe harmoniserede betingelser 
for behandling af personlige 
helbredsoplysninger, der er omfattet af 
specifikke og fornødne garantier med 
henblik på at beskytte fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
personoplysninger. Dette omfatter fysiske 
personers ret til indsigt i deres personlige 
helbredsoplysninger, f.eks. data i deres 
lægejournaler om diagnoser, 
undersøgelsesresultater, lægelige 
vurderinger samt behandling og indgreb, 
der er foretaget.

(122) Behandling af personlige 
helbredsoplysninger - en særlig kategori af 
oplysninger, der kræver større beskyttelse -
kan være begrundet i en række legitime 
forhold til gavn for enkeltpersoner og 
samfundet som helhed, navnlig indsatsen 
for at sikre kontinuitet i sundhedsydelser 
på tværs af grænserne. Denne forordning 
bør derfor skabe harmoniserede betingelser 
for behandling af personlige 
helbredsoplysninger, der er omfattet af 
specifikke og fornødne garantier med 
henblik på at beskytte fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
personoplysninger. Dette omfatter fysiske 
personers ret til indsigt, enten direkte eller 
gennem tidligere delegerede personer, i 
deres personlige helbredsoplysninger, 
f.eks. data i deres lægejournaler om 
diagnoser, undersøgelsesresultater, 
lægelige vurderinger samt behandling og 
indgreb, der er foretaget.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at give patienters familiemedlemmer indsigt i 
oplysninger, navnlig hvis patienten ikke selv er i stand til at træffe beslutninger eller anvende 
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disse oplysninger på grund af sygdommens alvor.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Betragtning 122 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(122a) En fagperson, som behandler 
personlige helbredsoplysninger, bør, om 
muligt, modtage oplysninger, der er 
registreret anonymt eller under et 
pseudonym, således at identiteten kun er 
kendt af den praktiserende læge eller den 
specialist, der har anmodet om 
oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at indføre et yderligere værktøj til beskyttelse af borgere, hvis 
helbredsoplysninger kontrolleres eller behandles af fagpersoner, der ikke behøver at kende 
vedkommendes identitet.

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) udbud af varer og tjenester til sådanne 
registrerede i Unionen, herunder tjenester 
der udbydes uden finansielle 
omkostninger for de fysiske personer, 
eller;

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse bidrager til at præcisere, at det angivne formål ikke er relevant for denne 
forordnings anvendelse, og at non-profit-tjenester eller gratis tjenester skal have samme 
forpligtelser over for de øvrige aktører, hvis lignende betingelser finder anvendelse.
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Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 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 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. For at 
fastslå, om en person kan identificeres, 
skal følgende forhold tages i betragtning:
a) de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller en anden fysisk 
eller juridisk person, som har adgang til 
oplysninger med henblik på at identificere 
personen, og
b) de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har truffet for at forhindre, at 
oplysningerne medvirker til fuldt ud at 
identificere en fysisk person.
En fysisk person er indirekte 
identificerbar, når de behandlede 
oplysninger kun giver den 
registeransvarlige mulighed for at skelne 
en person fra en anden, og når den 
registeransvarlige ikke kan fastslå 
vedkommendes identitet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition er for bred. Der er behov for en præcisering af dette 
område.
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Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "personoplysninger": information om en 
identificerbar registreret

Or. en

Begrundelse

En indskrænkning af denne definition øger retssikkerheden og forhindrer unødvendige byrder 
for den registeransvarlige, som ikke er direkte relevante for den registrerede.

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 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, 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; ved en klar bekræftelse 
forstås en utvetydig handling, der er 
resultat af et valg, og hvis fuldstændige 
gennemførelse nødvendiggør behandling 
af oplysninger

Or. en

Begrundelse

Hvis behandlingen af personoplysninger er strengt nødvendig for leveringen af en vare eller 
tjeneste, kan erhvervelsen af denne vare eller tjeneste betragtes som en eksplicit 
viljestilkendegivelse.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 13
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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 
"hovedvirksomhed" stedet for dennes 
centrale administration i Unionen

13) "hovedvirksomhed": stedet for den 
registeransvarliges og registerførerens 
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 eller 
registerførers virksomhed i Unionen finder 
sted.

Or. en

Begrundelse

Samme definition bør anvendes på henholdsvis registerføreren og den registeransvarlige, 
forudsat at registerføreren har en direkte forbindelse til den registrerede.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

En person under atten år er i forvejen mindreårig. I lyset af de yngre generationers høje 
teknologiafhængighed bør der skelnes mellem børn og mindreårige, hvor sidstnævnte, hvis de 
informeres behørigt, har flere muligheder end børn. Hvis mindreårige tæt på den øvre 
aldersgrænse ikke bruger onlinetjenester, finder forordningen ikke anvendelse, eftersom 
ansvaret for mindreårige i forbindelse med offlinetjenester henhører under national 
lovgivning.
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Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 37
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. Hvis gennemførelsen af en kontrakt 
fortsat er afhængig af samtykke, 
indebærer tilbagetrækningen heraf en 
viljeserklæring om at afslutte 
kontraktforholdet.

Or. en

Begrundelse

Langsigtede kontrakter (f.eks. livsforsikringer) kan ikke fuldføres, hvis der sker en 
tilbagetrækning af samtykke. Der er behov for en mere detaljeret beskrivelse for at sikre, at 
den registrerede er bevidst om konsekvenserne af et valg.
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Ændringsforslag 38
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.

Enhver berigtigelse eller sletning, der er 
udført i henhold til artikel 16 og 17, skal 
udvides til hver modtager, som 
oplysningerne er videregivet til uden 
kontrol af den registrerede.

Or. en

Begrundelse

Salg af en database til tredjepart fritager ikke den registeransvarlige fra at opfylde sine 
forpligtelser. Hvis den registrerede derimod frivilligt eller bevidst har videregivet 
oplysningerne til den registeransvarlige, kan sidstnævnte ikke gøres ansvarlig herfor.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) såfremt personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, på 
tidspunktet for registreringen eller inden 
for et rimeligt tidsrum efter indsamlingen 
afhængigt af de konkrete omstændigheder 
for indsamlingen eller behandlingen af 
oplysningerne, eller, hvis videregivelse til 
en anden modtager forventes, senest når 
oplysningerne første gange videregives.

b) såfremt personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, på 
tidspunktet for registreringen eller inden 
for et rimeligt tidsrum efter indsamlingen 
afhængigt af de konkrete omstændigheder 
for indsamlingen eller behandlingen af 
oplysningerne, eller, hvis videregivelse til 
en anden modtager forventes, senest når 
oplysningerne første gang videregives, 
eller første gang behandles, afhængigt af 
hvad der sker først.

Or. en

Begrundelse

Indsamlingen af disse oplysninger skal fungere som en ekstra sikkerhed for den registrerede. 
Før dette er sket, må oplysningerne hverken behandles eller videregives.
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Ændringsforslag 40
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 udelukkende indsamles i 
henhold til artikel 83 og ikke indsamles fra 
den registrerede, og hvis det viser sig 
umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt 
at underrette den pågældende, eller

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse hidrører direkte fra artikel 11, stk. 2 i direktiv 95/46/EF, men vil uden 
denne præcisering resultere i et hul i forbrugerbeskyttelsen. Dette ændringsforslag genskaber 
balancen mellem den oprindelige hensigt og ordlyden.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier for kategorier af modtagere, jf. 
stk. 1, litra f), krav til meddelelsen om 
mulig adgang, jf. stk. 1, litra g), kriterier 
for yderligere nødvendige informationer, 
jf. stk. 1, litra h), for særlige sektorer og i 
særlige situationer samt betingelserne og 
de fornødne garantier for undtagelser, jf. 
stk. 5, litra b). Kommissionen træffer 
herved passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.
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Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

d) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares og tidsrummet for 
indsamlingen

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen sker af hensyn til klarheden og giver den registrerede mulighed for at undersøge, 
om der er givet samtykke. Tilføjelsen medfører ligeledes færre byrder for den 
registeransvarlige for så vidt angår samtykke.

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den registeransvarlige skal efter 
anmodning og inden for rimelig tid kunne 
fremvise gratis bevis for behandlingens 
lovlighed.

Or. en

Begrundelse

Hvis den registeransvarlige påviser dette direkte over for den registrerede, vil antallet af 
retssager falde.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende meddelelsen 
til den registrerede af indholdet i de 
personoplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, litra g).

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er unødvendig.

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den overskrift, der er foreslået af Kommissionen, er vildledende.

Ændringsforslag 46
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 

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har videregivet 
personoplysningerne eller offentliggjort 
oplysningerne uden klare instrukser fra 
den registrerede, træffer denne alle 
rimelige 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 
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registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

personoplysninger, er den 
registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører navnlig videregivelsen af oplysninger, som skal slettes. Det skal 
præciseres, at hvis den registrerede enten har offentliggjort oplysningerne, har anmodet den 
registeransvarlige derom eller har offentliggjort oplysningerne gennem den 
registeransvarlige, bæres ansvaret fortsat af den registrerede. Den registeransvarlige er 
derimod ansvarlig for gennemførelsen af denne bestemmelse for så vidt angår oplysninger, 
der er videregivet frivilligt eller videregivet til tredjepart, som ikke har nogen forbindelse til 
den registrerede.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 86 med henblik på nærmere 
fastlæggelse af:

udgår

a) kriterier og krav i forbindelse med 
anvendelse af stk. 1, der stilles i bestemte 
sektorer og i bestemte 
databehandlingssituationer
b) betingelserne for sletning af link til, 
kopier af eller gengivelser af 
personoplysninger fra offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester 
som omhandlet i stk. 2
c) kriterierne og betingelserne for 
begrænsning af behandlingen af 
personoplysninger som omhandlet i stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.
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Ændringsforslag 48
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Når formatet er portabelt, kan det anvendes af markedet uden Kommissionens indgriben.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis behandlingen af 
personoplysninger i hvert fald delvist er 
meningsløs for den registrerede, finder 
forpligtelsen i artiklen ikke anvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Nogle oplysninger er efter behandling kun interessante for den registeransvarlige (f.eks. 
oplysninger om kreditværdighed eller indkøbshistorik fra store distributører i form af 
kundekort), hvorfor videregivelsen til konkurrenter kan være skadelig. Den registrerede har 
fortsat adgang dertil, uden at dette indebærer portabilitet.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3
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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, opbevarer eller 
foretager den registeransvarlige ikke senere 
behandling af de pågældende 
personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Opbevaringen af ubehandlede data er omkostningsfuld for den registeransvarlige og skadelig 
for den registrerede i tilfælde af, at en uautoriseret person får adgang til databasen. 
Tilføjelsen sker af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 51
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne tilgang vedrører de negative konsekvenser af profilering, som ellers kan være yderst 
relevant i forbindelse med markedsføring, finansielle tjenester og handel med varer og 
tjenester. Ovenstående bør udgå for at forhindre profilering, medmindre profileringen 
medfører de konsekvenser, som præciseres senere.
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Ændringsforslag 52
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 
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 
kun anvendes, hvis behandlingen:

Or. en

Ændringsforslag 53
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, 15 og 16.

Or. en

Begrundelse

Ændringen af tilgangen giver mulighed for profilering, hvis den registrerede har kendskab 
dertil og adgang til de anvendte personoplysninger (artikel 15) samt mulighed for at berigtige 
urigtige personoplysninger (artikel 16).

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten er tilstrækkelig klar, og der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 55
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 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 ligeledes, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer, undtagen i 
begrundede tilfælde i henhold til artikel 6. 

Or. en
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Begrundelse

Denne artikel er i høj grad inspireret af Lindqvist-sagen. Der findes dog tilfælde, hvor 
personoplysninger stilles til rådighed for et ubegrænset antal personer, og hvor dette er 
begrundet ved lov (f.eks. stemmeberettigedes fødselsdato) eller begrundet i medfør af 
tjenesten (f.eks. sociale netværk). Antallet af tilgængelige oplysninger kan udvides eller 
begrænses afhængigt af den enkelte situation.

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en registeransvarlig fastsætter 
formålene med, betingelserne for og 
metoderne til behandling af 
personoplysninger sammen med andre, 
fastsætter de fælles registeransvarlige deres 
respektive ansvar for overholdelsen af 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning, navnlig hvad angår procedurer 
for og mekanismer til udøvelse af den 
registreredes rettigheder, ved hjælp af en 
ordning mellem dem.

Når en registeransvarlig fastsætter 
formålene med, betingelserne for og 
metoderne til behandling af 
personoplysninger sammen med andre, 
fastsætter de fælles registeransvarlige deres 
respektive ansvar for overholdelsen af 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning, navnlig hvad angår procedurer 
for og mekanismer til udøvelse af den 
registreredes rettigheder, ved hjælp af en 
ordning mellem dem. Når en sådan 
fastsættelse mangler eller ikke er 
tilstrækkelig klar, kan den registrerede 
udøve sine rettigheder over for de 
registeransvarlige, som bærer et fælles 
ansvar.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag øger den registreredes beskyttelse i særlige tilfælde.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer  

udgår



PA\913597DA.doc 39/54 PE496.497v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

En virksomhed, som fungerer som registeransvarlig og behandler EU-borgeres 
personoplysninger, er direkte ansvarlig over for den europæiske myndighed. I den forbindelse
gør det ikke nogen forskel, om der er tale om mikrovirksomheder eller små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 26 – 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 en 
registerførers ansvar, pligter og opgaver i 
overensstemmelse med stk. 1 samt 
betingelser, der gør det muligt at behandle 
personoplysninger i en koncern, navnlig 
hvad angår kontrol og rapportering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse specifikationer er unødvendige. En koncerns videregivelse af oplysninger er allerede 
omhandlet andetsteds i nærværende forordning.

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden og for den 
registrerede i et elektronisk format.
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Or. en

Begrundelse

Databeskyttelsespolitikken skal være tilgængelig for såvel den registrerede som 
tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarliges størrelse har ikke indflydelse på databeskyttelsen.

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en



PA\913597DA.doc 41/54 PE496.497v01-00

DA

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 62
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

Begrundelse

Efter et brud på persondatasikkerheden skal der træffes passende foranstaltninger til 
mindskelse af skader. En eksplicit frist fjerner fokus fra selve anmeldelsen.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være 
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål.

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være 
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel samt artikel 30 
overholdes. Dokumentationen skal kun 
indeholde de oplysninger, der er 
nødvendige til dette formål.
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Or. en

Begrundelse

Den registeransvarlige skal kunne dokumentere, at der er truffet de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at hindre brud på datasikkerheden samt påvise, at eventuelle 
brud er håndteret korrekt. 

Ændringsforslag 64
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 
persondatasikkerheden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 65
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, eller når den registreredes 
indgriben i høj grad kan mindske de 
negative konsekvenser af et brud på 
persondatasikkerheden, træffer den 
registeransvarlige de nødvendige 
hasteforanstaltninger og underretter i 
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tillæg til den i artikel 31 omhandlede 
anmeldelse uden unødig forsinkelse den 
registrerede om bruddet på 
persondatasikkerheden.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde kan samarbejdet med den registrerede være afgørende med henblik på at 
mindske de negative konsekvenser af et brud på datasikkerheden. Hvis et kreditkortnummer 
eksempelvis bliver stjålet, er det kun den registrerede, der kan skelne mellem retmæssige og 
uretmæssige betalinger. Samarbejdet med den registrerede er derfor vigtigere end 
anmeldelsen til myndigheden. Det er væsentligt at tilføje og prioritere sådanne tilfælde.

Ændringsforslag 66
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

Begrundelse

Datatilsynsmyndigheden har i medfør af konsekvensanalysen de nødvendige oplysninger for 
at kunne vurdere, om bruddet på persondatasikkerheden kan forventes at krænke beskyttelsen 
af personoplysninger eller privatlivets fred for en registreret.

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen foretages af en 
virksomhed, der beskæftiger mindst 

udgår
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250 personer, eller

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarliges eller registerførerens størrelse har ikke indflydelse på beskyttelsen af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Når stk. 1, litra b), udgår, giver dette stykke ikke mening.

Ændringsforslag 69
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
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Begrundelse

Disse specifikationer er unødvendige.

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for den 
databeskyttelsesansvarliges opgaver, 
certificering, status, beføjelser og 
ressourcer, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt retspraksis og effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv klageadgang for 
registrerede, navnlig registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, hvis 
personoplysninger videregives

Or. en
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Begrundelse

I nogle lande er domstolens retspraksis særdeles relevant (f.eks. i lande med sædvaneret). 

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende en liste over 
tredjelande, områder og 
behandlingssektorer i et tredjeland eller en 
international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende og på sit 
websted en liste over tredjelande, områder 
og behandlingssektorer i et tredjeland eller 
en international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

Or. en

Begrundelse

Webstedet gør det lettere at opdatere og i mange tilfælde finde en liste.

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke tildeles denne opgave, da den kan forvaltes mere effektivt af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. 

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 63 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 63a
Klageprocedurer

Med forbehold af de beføjelser, der 
henhører under medlemsstaternes 
retssystemer, kan Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd afgive bindende 
udtalelser, hvis:
a) den registrerede eller den 
registeransvarlige klager på grund af 
medlemsstaternes manglende 
gennemførelse af nærværende 
forordning, og
b) sammenhængsmekanismen i artikel 58 
til 63 ikke sikrer enighed ved simpelt 
flertal blandt medlemmerne af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.
Før udtalelsen afgives, skal Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd tage 
behørigt hensyn til oplysningerne fra den 
kompetente datatilsynsmyndighed, 
herunder de interesserede parters 
synspunkter.

Or. en

Begrundelse

Uanset de beføjelser, der henhører under datatilsynsmyndigheden, og såfremt der ikke er 
bred enighed om den pågældende sammenhængsmekanisme, skal etableringslandet træffe de 
nødvendige foranstaltninger for i kontroversielle tilfælde at sikre sammenhæng i det indre 
marked.

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afgive udtalelser om 
tilsynsmyndigheders foreslåede afgørelser i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 

d) afgive udtalelser om 
tilsynsmyndigheders foreslåede afgørelser i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
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omhandlet i artikel 57 omhandlet i artikel 57 og artikel 63a

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den ny artikel 63a.

Ændringsforslag 76
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 har til formål at 
beskytte borgernes rettigheder og 
interesser, 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

Begrundelse

Kommissionens forslag er for snævert. En udvidelse af antallet af registrerede, som har ret til 
at indgive klage, vil sikre de registreredes rettigheder.

Ændringsforslag 77
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. Med forbehold af procedurerne i artikel 
63a, har enhver fysisk eller juridisk person 
ret til domstolsprøvelse af afgørelser truffet 
af en tilsynsmyndighed vedrørende 
vedkommende.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører den ny artikel 63a.

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de bringes i 
anvendelse, herunder når den 
registeransvarlige ikke overholder 
forpligtelsen til at udpege en repræsentant. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de bringes i 
anvendelse, herunder når den 
registeransvarlige ikke overholder 
forpligtelsen til at udpege en repræsentant. 
Sanktionerne skal være effektive, 
konsekvente, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Or. en

Begrundelse

Sanktionerne skal anvendes konsekvent i hele EU.

Ændringsforslag 79
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 

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, konsekvent, 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 
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organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. en

Begrundelse

De administrative sanktioner skal anvendes konsekvent i hele EU.

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
og i overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 2, litra h), foretages behandling af 
personlige helbredsoplysninger på 
grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige og specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser, og som er 
nødvendig:

1. Under overholdelse af denne forordning 
og i overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 2, litra h), foretages behandling af 
personlige helbredsoplysninger på 
grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige, konsekvente og specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser, og som er 
nødvendig:

Or. en

Begrundelse

Kravet om konsekvens mindsker medlemsstaternes frihed på lovgivningsområdet under 
hensyntagen til målsætningen om det indre marked.

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 

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

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en yderligere præcisering.

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de regler, den vedtager i 

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de regler, den vedtager i 
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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.

henhold til stk. 1, således at 
Kommissionen kan sikre sammenhæng 
med reglerne i de øvrige medlemsstater, 
senest den dato, der er fastsat i artikel 91, 
stk. 2, og underretter den straks om 
eventuelle senere ændringer af disse.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en konsekvent anvendelse af nærværende forordning på det indre marked.

Ændringsforslag 84
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 20, stk. 5, artikel 23, stk. 3, 
artikel 30, stk. 3, artikel 33, stk. 6, artikel 
34, stk. 8, artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 
3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 7, og 
artikel 82, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre overensstemmelse med de ændringsforslag, som har fjernet disse 
beføjelser. Der er i forbindelse med korrektionen konstateret en slåfejl. 

Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3
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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. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen 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 
gældende.

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, 
artikel 20, stk. 5, artikel 23, stk. 3, 
artikel 30, stk. 3, artikel 33, stk. 6, artikel 
34, stk. 8, artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 
3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 7, og 
artikel 82, 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. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen 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 
gældende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fuldfører de ændringsforslag, der har fjernet disse beføjelser. Der er i 
forbindelse med de ændrede artikler konstateret en slåfejl. 

Ændringsforslag 86
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, 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 
12, stk. 5, artikel 20, stk. 5, artikel 23, stk. 
3, artikel 30, stk. 3, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 
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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. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

7, og artikel 82, 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. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at fuldføre de ændringsforslag, der har fjernet 
beføjelserne, som omhandlet i begyndelsen af denne artikel.


