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Ændringsforslag 165
Paul Rübig

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

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)

om beskyttelse af fysiske og juridiske
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (generel forordning 
om databeskyttelse)

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. de

Ændringsforslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
særlig artikel 7 og 8;

Or. en

Ændringsforslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til den europæiske 
menneskerettighedskonvention, særlig 
artikel 8;

Or. en

Ændringsforslag 168
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger er en grundlæggende 
rettighed. I artikel 8, stk. 1, i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 16, 
stk. 1, i traktaten fastsættes det, at enhver 
har ret til beskyttelse af personoplysninger 
om vedkommende selv.

(1) Beskyttelse af fysiske og juridiske
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger er en grundlæggende 
rettighed. I artikel 8, stk. 1, i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 16, 
stk. 1, i traktaten fastsættes det, at enhver 
har ret til beskyttelse af personoplysninger 
om vedkommende selv.

Or. de

Ændringsforslag 169
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Personoplysninger behandles for 
menneskets skyld; principperne og reglerne 
for beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør, uanset de fysiske 
personers nationalitet eller bopæl, 

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

juridiske personers hjemsted, respektere 
deres grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger. 
Behandlingen af personoplysninger bør 
bidrage til skabelsen af et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed samt en 
økonomisk union og til økonomiske og 
sociale fremskridt, styrkelse af og 
konvergens mellem økonomierne i det 
indre marked og fysiske personers velfærd.

Or. de

Ændringsforslag 170
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Beskyttelsen af den enkeltes integritet 
skal være udgangspunktet for, hvordan 
personoplysninger i offentlige registre 
håndteres.

Or. sv

Ændringsforslag 171
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) De principper om fri adgang til 
informationer, som præger 
medlemsstaterne gennem deres 
konstitutionelle traditioner, må ikke 
udhules, samtidig med at ytrings- og 
trykkefriheden, som den kommer til 
udtryk i medlemsstaternes grundlag, skal 
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værnes.

Or. sv

Ændringsforslag 172
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den hastige teknologiske udvikling og 
globaliseringen har skabt nye udfordringer, 
hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger. Omfanget af datadeling 
og -indsamling er steget drastisk. 
Teknologien giver både private 
virksomheder og offentlige myndigheder 
mulighed for at udnytte personoplysninger 
i et hidtil uset omfang, når de udøver deres 
aktiviteter. Fysiske personer udbreder i 
stigende grad deres personoplysninger 
offentligt og globalt. Teknologien har 
ændret både økonomien og samfundslivet 
og skal yderligere fremme den frie 
udveksling af oplysninger inden for 
Unionen og videregivelsen af oplysninger 
til tredjelande og internationale 
organisationer, samtidig med at der sikres 
et højt niveau for beskyttelse af 
personoplysninger.

(5) Den hastige teknologiske udvikling og 
globaliseringen har skabt nye udfordringer, 
hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger. Omfanget af datadeling 
og -indsamling er steget drastisk. 
Teknologien giver både private
virksomheder og offentlige myndigheder 
mulighed for at udnytte personoplysninger 
i et hidtil uset omfang, når de udøver deres 
aktiviteter. Fysiske personer udbreder i 
stigende grad deres personoplysninger 
offentligt og globalt. Teknologien har 
ændret både økonomien og samfundslivet 
og kræver forbedrede juridiske 
sikkerhedsforanstaltninger, som skal 
fremme den frie udveksling af oplysninger 
inden for Unionen og videregivelsen af 
oplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer, samtidig med 
at der sikres et højt niveau for beskyttelse 
af personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Selvom forordningen har to formål – beskyttelse af personoplysninger og fri udveksling af 
personoplysninger inden for Unionen – bør der lægges mest vægt på den første målsætning, 
idet den er en grundlæggende rettighed.

Ændringsforslag 173
András Gyürk
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Forslag til forordning
Betragtning 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Cloud computing har blandt andre 
teknologier potentiale til at forvandle den 
europæiske økonomi under forudsætning 
af, at der træffes relevante 
foranstaltninger for datasikkerhed og -
beskyttelse. For at sikre det højeste 
sikkerhedsniveau i forbindelse med 
personoplysninger er det vigtigt at forstå 
registeransvarliges og registerføreres 
rettigheder og forpligtelser inden for 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Målsætningerne og principperne i 
direktiv 95/46/EF er stadig gyldige, men 
direktivet har ikke forhindret en 
fragmentering af den måde, hvorpå 
databeskyttelse gennemføres i Unionens 
forskellige medlemsstater, manglende 
retssikkerhed og en udbredt offentlig 
opfattelse af, at der er betydelige risici for 
beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med navnlig onlineaktivitet. 
Forskelle i beskyttelsen af fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, 
navnlig retten til beskyttelse af 
personoplysninger, som de enkelte 
medlemsstater yder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, kan 
forhindre fri udveksling af 
personoplysninger i Unionen. Disse 

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

juridisk usikkerhed med hensyn til 
overholdelse af den grundlæggende ret til 
privatlivets fred og databeskyttelse. Disse 
forskelle kan derfor udgøre en hindring for 
udøvelsen af en række økonomiske 
aktiviteter på EU-plan, virke 
konkurrenceforvridende og hindre 
myndighederne i at varetage de opgaver, de 
er pålagt i medfør af EU-retten. Denne 
forskel i beskyttelsesniveauet skyldes 
forskelle i gennemførelsen og anvendelsen 
af direktiv 95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Forskelle i beskyttelsesniveauet for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, 
navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, som de enkelte medlemsstater yder i 
forbindelse med behandling af personoplysninger, kan forhindre fri udveksling af 
personoplysninger i Unionen og skabe juridisk usikkerhed med hensyn til overholdelse af den 
grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse.

Ændringsforslag 175
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Målsætningerne og principperne i 
direktiv 95/46/EF er stadig gyldige, men
direktivet har ikke forhindret en 
fragmentering af den måde, hvorpå 
databeskyttelse gennemføres i Unionens 
forskellige medlemsstater, manglende 
retssikkerhed og en udbredt offentlig 
opfattelse af, at der er betydelige risici for 
beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med navnlig onlineaktivitet. 
Forskelle i beskyttelsen af fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, 
navnlig retten til beskyttelse af 
personoplysninger, som de enkelte 
medlemsstater yder i forbindelse med 

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

forhindre fri udveksling af 
personoplysninger i Unionen og 
uvægerligt føre til krænkelse af den 
grundlæggende ret til privatlivets fred og 
databeskyttelse. Disse forskelle kan derfor 
udgøre en hindring for udøvelsen af en 
række økonomiske aktiviteter på EU-plan, 
virke konkurrenceforvridende og hindre 
myndighederne i at varetage de opgaver, de 
er pålagt i medfør af EU-retten. Denne 
forskel i beskyttelsesniveauet skyldes 
forskelle i gennemførelsen og anvendelsen 
af direktiv 95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

En inkonsekvent anvendelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger vil 
uvægerligt begrænse borgernes grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 176
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Reglerne for behandling af oplysninger er i teorien allerede "ensartede" i alle medlemsstater. 
Fejlen ved denne tilgang ligger i det logiske i, at dette forslag er en forordning. Denne 
betragtning bør i tilstrækkelig grad afspejle denne tankegang.

Ændringsforslag 177
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 178
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre en effektiv beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen er det 
nødvendigt at styrke og præcisere de 
registreredes rettigheder og de 

(9) For at sikre en effektiv beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen er det 
nødvendigt at styrke og præcisere de 
registreredes rettigheder og de 
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forpligtelser, der påhviler dem, der 
behandler og træffer afgørelse om 
behandling af personoplysninger, men der 
skal også gives tilsvarende beføjelser til at 
kontrollere og sikre overholdelse af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger og indføres tilsvarende 
sanktioner over for dem, som ikke 
overholder bestemmelserne i 
medlemsstaterne.

forpligtelser, der påhviler dem, der 
behandler og træffer afgørelse om 
behandling af personoplysninger, men der 
skal også gives tilsvarende beføjelser og 
teknisk og operationel kapacitet til at 
kontrollere og sikre overholdelse af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger og indføres tilsvarende 
sanktioner over for dem, som ikke 
overholder bestemmelserne i 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Stærke, uafhængige tilsynsmyndigheder er en nødvendig betingelse for at kunne sikre effektiv 
databeskyttelse. De bør være fri for ekstern indflydelse som bekræftet af Domstolen (C-518/07 
og C-614/10) og bør have tilstrækkelige ressourcer – finansielle og menneskelige – til at 
kunne sikre håndhævelsen af databeskyttelseslovgivningen. Disse ændringer har til formål at 
forsyne tilsynsmyndighederne med den uafhængighed og de ressourcer, som de behøver for at 
kunne sikre en effektiv beskyttelse af den grundlæggende ret til databeskyttelse.

Ændringsforslag 179
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Artikel 16, stk. 2, i traktaten giver 
Europa-Parlamentet og Rådet beføjelse til 
at fastsætte regler om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.

(10) Artikel 16, stk. 2, i traktaten giver 
Europa-Parlamentet og Rådet beføjelse til 
at fastsætte regler om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger, der foretages af 
Unionens institutioner, organer, kontorer
og agenturer samt af medlemsstaterne 
under udøvelse af aktiviteter, der er 
omfattet af EU-retten, og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 180
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Undtagelser for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder bør kun tillades, 
hvis det er nødvendigt. De bør desuden gennemføres på en måde, der hverken underminerer
forudsigeligheden og retssikkerheden for borgerne eller det indre marked for virksomhederne.

Ændringsforslag 181
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

den politiske beslutningstagnings meget 
tidlige faser. Begreberne 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 182
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af undtagelser kan føre til uigennemsigtighed, hvilket bør undgås ved at sikre, at 
udarbejdelsen sker i direkte samarbejde med de berørte parter.

Ændringsforslag 183
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer, navnlig 
virksomheder, der er etableret som 
juridiske personer, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør ingen personer ikke kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning. Det 
bør også gælde, når den juridiske persons 
navn indeholder navnene på en eller flere 
fysiske personer.

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer, navnlig 
virksomheder, der er etableret som 
juridiske personer, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør personer ligeledes kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 184
Paul Rübig



PE502.053v01-00 16/142 AM\922340DA.doc

DA

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 og juridiske
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.

Or. de

Ændringsforslag 185
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, og den omhandler 
ikke behandling af personoplysninger, der 
foretages af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 45/200145, 
eller behandling af personoplysninger, 
der foretages af medlemsstaterne, når de 
udfører aktiviteter vedrørende Unionens 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten.

Or. en
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Begrundelse

Den logiske tilgang, hvormed Kommissionen fremsætter forslag til forordning – nemlig 
behovet for en ensartet tilgang til beskyttelse af den grundlæggende ret til privatlivets fred –
modsiges af denne meget brede vifte af undtagelser. Derfor skal disse undtagelser for 
sammenhængens skyld slettes. Se også ændringsforslag til artikel 2.

Ændringsforslag 186
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Beskyttelsen 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 fri 
udveksling af sådanne oplysninger er 
genstand for en specifik retsakt på EU-
plan. Denne forordning bør derfor ikke 
gælde for behandlingsaktiviteter med 
sådanne formål. Offentlige myndigheders 
behandling af personoplysninger i henhold 
til denne forordning bør imidlertid være 
genstand for et mere specifikt retligt 
instrument på EU-plan
(direktiv XX/YYY), når behandlingen af 
personoplysninger sker med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner.

(16) Beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente offentlige
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og fri 
udveksling af sådanne oplysninger er 
genstand for en specifik retsakt på EU-
plan. Denne forordning bør derfor ikke 
gælde for behandlingsaktiviteter med 
sådanne formål. Offentlige myndigheders 
behandling af personoplysninger i henhold 
til denne forordning bør imidlertid være 
genstand for et mere specifikt retligt 
instrument på EU-plan
(direktiv XX/YYY), når behandlingen af 
personoplysninger sker med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Præcisering i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2.

Ændringsforslag 187
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af direktiv 2000/31/EF, 
navnlig formidleransvaret for 
tjenesteydere, der er fastsat i artikel 12-15 i 
dette direktiv.

(17) Ansvarsbegrænsningen som 
omhandlet i direktivet om elektronisk 
handel 2000/31/EF er horisontal og 
finder derfor anvendelse på relevante 
aktiviteter udført af udbydere af 
informationssamfundstjenester. Denne 
forordning fastsætter regler for 
behandling af personoplysninger, mens 
direktivet om elektronisk handel 
fastsætter de betingelser, der er gældende 
for informationstjenesteudbyderens 
ansvar for en tredjeparts overtrædelse af 
loven. Af hensyn til retssikkerheden for 
europæiske borgere og virksomheder er 
det nødvendigt at respektere de to 
instrumenters klart adskilte roller. Denne 
forordning bør ikke berøre anvendelsen af 
direktiv 2000/31/EF, navnlig 
formidleransvaret for tjenesteydere, der er 
fastsat i artikel 12-15 i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden for borgere og virksomheder bør afgrænsningen af rollerne 
mellem denne forordning og direktiv 2000/31/EF være så klar som muligt.

Ændringsforslag 188
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at afgøre, om en 
behandlingsaktivitet kan betragtes som
"overvågning af registreredes adfærd", bør 
det kontrolleres, om personer spores på

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

henblik på brug eller senere brug af 
databehandlingsaktiviteter, hvor en "profil" 
anvendes, navnlig med det formål at træffe 
beslutninger om den pågældende eller 
analysere eller forudsige den pågældendes 
præferencer, adfærd og holdninger.

Or. en

Begrundelse

Sporing finder ikke nødvendigvis sted på internettet (f.eks. "smart CCTV", der sporer kunder i 
et butikscenter, eller sporing via RFID-etiketter), og den tekniske neutralitet sikres derfor ved 
at fjerne ordene "på internettet". Derudover foregår indsamling af oplysninger og deres 
anvendelse til profilering ikke nødvendigvis på samme tid. Oplysninger, som i første omgang 
indsamles til et andet formål, kan senere anvendes til profilering.

Ændringsforslag 189
Amelia Andersdotter

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 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, og der bør tages 
fuldt hensyn til den seneste teknologi og 
teknologiske tendenser.

Or. en
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Begrundelse

"Registreret" defineres ikke for snævert. Forordningen bør klart finde anvendelse på 
oplysninger, der kun giver mulighed for "udpegning", og det bør tydeligt fremgå, at 
onlineidentifikatorer i de fleste tilfælde betragtes som personoplysninger. Da teknologien er i 
stadig udvikling, vil afanonymiseringsangreb blive tiltagende sofistikerede. Brede definitioner 
af "personoplysninger" og "registreret" er vigtige for at garantere en fremtidssikker 
beskyttelse.

Ændringsforslag 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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
kun gælde for specifikke oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, i) bør udelukkende de 
hjælpemidler tages i betragtning, der med 
rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse 
for at identificere den pågældende af den 
registeransvarlige eller af enhver anden
fysisk eller juridisk person, og ii) bør der 
være en rimelig sandsynlighed for, at en 
person kan identificeres. 
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
for oplysninger, som er gjort anonyme på 
en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres på grundlag af 
oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
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Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Denne forordning erkender, at 
anvendelsen af pseudonyme oplysninger 
er i alle registreredes interesse, eftersom 
alle personlige oplysninger pr. definition 
bliver ændret på en sådan måde, at de i 
sig selv ikke kan tilskrives en registreret 
uden brug af supplerende oplysninger. 
Dermed skal registeransvarlige tilskyndes 
til at anvende pseudonyme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 192
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med en 
eller flere onlineidentifikatorer, som 
leveres af deres enheder, applikationer, 
værktøjer og protokoller, som f.eks. IP-
adresser, cookie-id'er eller andre unikke 
id'er. Da disse identifikatorer efterlader 
spor og kan bruges til at identificere
fysiske personer, bør denne forordning 
finde anvendelse på behandling af 
sådanne oplysninger, medmindre disse 
identifikatorer påviseligt ikke vedrører 
fysiske personer, som f.eks. IP-adresser 
på webservere, og derfor ikke kan
betragtes som "personoplysninger" som 
defineret i artikel 4, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at sikre god beskyttelse er det vigtigt, at begreberne "personoplysning" og "registreret" 
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ikke defineres for snævert. Onlineidentifikatorer bør i de fleste tilfælde betragtes som 
personoplysninger. Kommissionens forslag indskrænker i betydelig grad anvendelsen af 
principperne om databeskyttelse på sådanne onlineidentifikatorer. Den foreslåede ændring 
præciserer, at sådanne identifikatorer bør betragtes som personoplysninger, medmindre det 
er påviseligt, at de ikke kan betragtes som personoplysninger.

Ændringsforslag 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 194
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 

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

cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan 
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Id-numre, 
lokaliseringsdata, online-id'er eller andre 
specifikke faktorer betragtes derfor ikke 
som sådan som personoplysninger, hvis de 
behandlede oplysninger ikke kan bruges 
til at identificere en enkeltperson.

Or. en

Begrundelse

Så snart oplysningerne giver den registeransvarlige mulighed for at identificere en 
enkeltperson, bør oplysningerne betragtes som personoplysninger.

Ændringsforslag 195
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives 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. Informeret samtykke 
bør så vidt muligt fremmes ved hjælp af 
brugervenlig information om de former 
for behandlinger, der skal udføres.
Tavshed, den blotte anvendelse af en 
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registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

tjeneste eller inaktivitet som f.eks. at 
undlade at fjerne markeringen i 
forudmarkerede afkrydsningsfelter 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

Informeret samtykke forudsætter, at den registrerede har fri adgang til oplysningerne i et 
brugervenligt format. Derudover er der behov for en styrkelse af princippet om, at samtykke 
ikke kan udledes af passivitet som f.eks. at undlade at fjerne markeringen i forudmarkerede 
afkrydsningsfelter.

Ændringsforslag 196
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives samtykke ved hjælp af 
en passende metode, der muliggør en 
frivillig, specifik og informeret 
viljetilkendegivelse fra den registrerede 
enten ved en erklæring eller en anden
bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, f.eks. tilsvarende 
browserindstillinger, der tydeligt 
tilkendegiver den registreredes accept af 
den foreslåede behandling af 
vedkommendes personoplysninger.
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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.

Tavshed eller inaktivitet kan ligeledes 
indebære gyldigt samtykke, hvis eksplicit 
samtykke på baggrund af en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse ikke skønnes påkrævet. 
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. de

Begrundelse

Jo færre konsekvenser databehandlingen har, desto lavere bør kravene være til 
samtykkeerklæringen. Derfor bør der i princippet ikke være noget krav om at indhente 
eksplicit samtykke, men et sådant samtykke bør derimod kun være påkrævet i tilfælde, hvor en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse har vist, at det er påkrævet at indhente 
eksplicit samtykke. Samtykke givet i form af tilsvarende browserindstillinger skal ligeledes 
betragtes som en form for erklæring i henhold til artikel 7, stk. 1 b.

Ændringsforslag 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Informeret samtykke 
bør så vidt muligt fremmes ved hjælp af 
brugervenlig information om de former 
for behandlinger, der skal udføres.
Tavshed, den blotte anvendelse af en 
tjeneste eller inaktivitet som f.eks. at 
undlade at fjerne markeringen i 
forudmarkerede afkrydsningsfelter 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

Informeret samtykke forudsætter, at den registrerede har fri adgang til oplysningerne i et 
brugervenligt format. Derudover er der behov for en styrkelse af princippet om, at samtykke 
ikke kan udledes af passivitet som f.eks. at undlade at fjerne markeringen i forudmarkerede 
afkrydsningsfelter.

Ændringsforslag 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(25) Der bør gives utvetydigt samtykke ved 
hjælp af en passende metode inden for 
rammerne af det produkt eller den 
tjeneste, som tilbydes, 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, 
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et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. en

Ændringsforslag 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Denne forordning anerkender, at 
anvendelsen af pseudonyme oplysninger 
kan bidrage til at minimere truslerne mod 
privatlivets fred for registrerede. I det 
omfang at en registeransvarlig anvender 
pseudonyme oplysninger, anses denne 
behandling for at være den 
registeransvarliges berettigede interesse, 
jf. artikel 6, stk. 1, litra f).

Or. en

Ændringsforslag 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen,
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle personoplysninger om 
den registreredes helbredstilstand, 
oplysninger om registrering af personen 
med henblik på modtagelse af 
sundhedsydelser, oplysninger om betaling 
for eller berettigelse til sundhedsydelser for 
så vidt angår personen, et nummer, symbol 
eller særligt mærke, der tildeles en person 
for entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen,
personoplysninger, der hidrører fra prøver 
eller undersøgelser af en legemsdel,
legemlig substans eller biologisk prøve, 
identifikation af en person som leverandør 
af sundhedsydelser til en person og alle 
oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Begrundelse

Helbredsoplysninger omfatter personoplysninger, der hidrører fra undersøgelse af biologiske 
prøver frem for biologiske prøver i sig selv.

Ændringsforslag 201
Jens Rohde

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

(26) Personlige helbredsoplysninger, 
herunder genetiske oplysninger, bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Begrundelse

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.
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Ændringsforslag 202
Giles Chichester

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 
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.

(27) En registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen, 
herunder en registreringsansvarlig, som 
også er en registerfører, 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 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Når registerføreren 
ikke også er registeransvarlig, er
registerførerens hovedvirksomhed stedet 
for dennes centrale administration i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 203
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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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 
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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) En koncern bør omfatte en 
virksomhed, der udøver kontrol, og de af 
denne kontrollerede virksomheder, hvor 
den kontrollerende virksomhed er den 
virksomhed, der kan udøve bestemmende 
indflydelse på de øvrige virksomheder 
f.eks. i kraft af ejendomsret, finansiel 
deltagelse eller de regler, den er underlagt, 
eller beføjelsen til at få gennemført regler 
om beskyttelse af personoplysninger.

(28) En koncern bør omfatte en 
virksomhed, der udøver kontrol, og de af 
denne kontrollerede virksomheder, hvor 
den kontrollerende virksomhed er den 
virksomhed, der kan udøve bestemmende 
indflydelse på de øvrige virksomheder 
f.eks. i kraft af ejendomsret, finansiel 
deltagelse eller de regler, den er underlagt, 
eller beføjelsen til at få gennemført regler 
om beskyttelse af personoplysninger. En 
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koncern kan udpege en enkelt 
hovedvirksomhed i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 205
Amelia Andersdotter

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. For at 
afgøre, om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder. Ingen 
henvisning til beskyttelse af børn i denne 
forordning bør forstås som en implicit 
instruks om, at beskyttelse af voksnes 
personoplysninger bør behandles med 
mindre forsigtighed, end hvis 
henvisningen ikke var medtaget.

Or. en

Begrundelse

En særlig vægt på behandling af børns personoplysninger bør ikke bruges eller kunne bruges 
til at nedgradere beskyttelse af personoplysninger generelt.

Ændringsforslag 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af (29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
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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.

deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. Denne 
beskyttelse er især vigtig i forbindelse med 
sociale netværk, hvor børn bør være 
bekendt med identiteten af de personer, 
som de kommunikerer med. For at afgøre, 
om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 207
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 208
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 
registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold 
bør garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke.

udgår

Or. de

Begrundelse

Jo færre konsekvenser databehandlingen har, desto lavere bør kravene være til 
samtykkeerklæringen. Derfor bør der i princippet ikke være noget krav om at indhente 
eksplicit samtykke, men et sådant samtykke bør derimod kun være påkrævet i tilfælde, hvor en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse har vist, at det er påkrævet at indhente 
eksplicit samtykke. Også samtykke givet i form af tilsvarende browserindstillinger skal 
betragtes som en form for erklæring i henhold til artikel 7, stk. 1 b.

Ændringsforslag 209
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 
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registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold bør 
garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke.

registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold bør 
garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke. Af hensyn til 
overensstemmelse med princippet om 
dataminimering bør denne bevisbyrde 
hverken opfattes som et krav om positiv 
identifikation af registrerede, medmindre 
dette er nødvendigt, eller som en årsag til 
behandling af flere oplysninger, end det 
ellers ville have været tilfældet.

Or. en

Ændringsforslag 210
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 
registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold bør 
garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke.

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 
registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold bør 
garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke. Af hensyn til 
overensstemmelse med princippet om 
dataminimering bør denne bevisbyrde 
ikke opfattes som et krav om positiv 
identifikation af registrerede, medmindre 
dette er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at sådanne forpligtelser ikke medfører en negativ virkning i form af behandling 
af flere oplysninger, end det ellers ville have været tilfældet.



PE502.053v01-00 36/142 AM\922340DA.doc

DA

Ændringsforslag 211
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) For at sikre frivilligt samtykke bør det 
præciseres, at samtykke ikke udgør et 
gyldigt retligt grundlag, hvor personen ikke 
har et reelt og frit valg og efterfølgende 
ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 
samtykke, uden at det er til skade for den 
pågældende. Samtykke bør heller ikke 
danne et retligt grundlag for behandling 
af oplysninger, når den registrerede ikke 
har anden adgang til tilsvarende tjenester. 
Standardindstillinger, f.eks. 
forudmarkerede afkrydsningsfelter, 
tavshed eller den enkle anvendelse af en 
tjeneste, er ikke ensbetydende med 
samtykke. Samtykke kan kun indhentes 
med henblik på lovlig behandling, der er 
nødvendig i forhold til det pågældende 
formål. Uforholdsmæssig behandling af 
oplysninger kan ikke legitimeres ved at 
indhente samtykke.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at undgå situationer, hvor registeransvarlige forsøger at 
indhente samtykke med henblik på behandling af oplysninger, som er af klar uforholdsmæssig 
karakter. Dette bør give myndighederne og dommerne mulighed for at indlede en drøftelse om 
materiel frem for proceduremæssig retfærdighed. Denne indgangsvinkel kan ligeledes findes i 
den almindelige aftaleret, hvor det i sidste ende er principper som "god tro" og rimelighed og 
retfærdighed, der regulerer forholdene mellem parter i sager, hvor det fastslås, at specifikke 
aftalevilkår er i modstrid med disse principper.

Ændringsforslag 212
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Samtykke bør heller ikke danne et retligt 
grundlag for behandling af oplysninger, 
når den registrerede ikke har anden 
adgang til tilsvarende tjenester. 
Standardindstillinger, f.eks. 
forudmarkerede afkrydsningsfelter, 
tavshed eller den enkle anvendelse af en 
tjeneste, er ikke ensbetydende med 
samtykke. Samtykke kan kun indhentes 
med henblik på lovlig behandling, der er 
nødvendig i forhold til det pågældende 
formål. Uforholdsmæssig behandling af 
oplysninger kan ikke legitimeres ved at 
indhente samtykke.

Or. en

Begrundelse

Registeransvarlige må ikke forsøge at indhente samtykke med henblik på behandling af 
oplysninger, som er af klar uforholdsmæssig karakter. Dette bør give myndighederne og 
dommerne mulighed for at indlede en drøftelse om materiel frem for proceduremæssig 
retfærdighed.

Ændringsforslag 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til ændringerne til artikel 7.4 giver det ikke mening at beholde betragtning 34.

Ændringsforslag 214
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis det ikke er blevet
afgivet frivilligt.
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som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold. 
Hvis den registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
som følge af dens relevante offentlige 
beføjelser kan pålægge en forpligtelse, og 
samtykket ikke kan skønnes at være
afgivet frivilligt under hensyntagen til den 
registreredes interesser.

Or. de

Begrundelse

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Ændringsforslag 215
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger behandles af arbejdsgiveren 
som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold.
Hvis den registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 

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

frivilligt under hensyntagen til den 
registreredes interesser.

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke uden videre sættes spørgsmålstegn ved samtykke til behandling af 
personoplysninger i et ansættelsesforhold, da et sådant samtykke ofte afgives på områder, 
hvor det netop er i den pågældende ansattes interesse at lade sine personoplysninger 
behandle.

Ændringsforslag 216
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger behandles af arbejdsgiveren 
som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold, 
eller når en registeransvarlig har en 
betydelig markedsstyrke inden for visse 
produkter eller tjenester, og når disse 
produkter og tjenester tilbydes på 
betingelse af, at der gives samtykke til 
behandling af personoplysninger, eller 
når en ensidig og uvæsentlig 
tjenesteændring ikke giver den 
registrerede anden mulighed end at 
acceptere ændringen eller forlade en 
onlineressource, som vedkommende har 
investeret megen tid i. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
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myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
som følge af dens relevante offentlige 
beføjelser kan pålægge en forpligtelse, og 
samtykket ikke kan skønnes at være afgivet 
frivilligt under hensyntagen til den 
registreredes interesser.

Or. en

Ændringsforslag 217
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger behandles af arbejdsgiveren 
som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold, 
eller når en registeransvarlig har en 
betydelig markedsstyrke inden for visse 
produkter eller tjenester, og når disse 
produkter og tjenester tilbydes på 
betingelse af, at der gives samtykke til 
behandling af personoplysninger, eller 
når en ensidig og uvæsentlig 
tjenesteændring ikke giver den 
registrerede anden mulighed end at 
acceptere ændringen eller forlade en
onlineressource, som vedkommende har 
investeret megen tid i. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
som følge af dens relevante offentlige 
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beføjelser kan pålægge en forpligtelse, og 
samtykket ikke kan skønnes at være afgivet 
frivilligt under hensyntagen til den 
registreredes interesser.

Or. en

Begrundelse

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Ændringsforslag 218
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Når behandling foretages i 
overensstemmelse med en retlig 
forpligtelse, som den registeransvarlige er 
underlagt, eller når behandling er 
nødvendig for at udføre en opgave, der 
udføres i samfundets interesse eller
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, bør behandlingen 
have sit retsgrundlag i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, som opfylder 
kravene i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, for så vidt 
angår enhver begrænsning af rettigheder og 
frihedsrettigheder. EU-retten eller den 
nationale lovgivning afgør, hvorvidt den 
registeransvarlige, der udfører en opgave i 
samfundets interesse eller henhørende 
under offentlig myndighedsudøvelse, bør 
være en offentlig myndighed eller en 
offentligretlig eller privatretlig person, 

(36) Når behandling foretages i 
overensstemmelse med en retlig 
forpligtelse, som den registeransvarlige er 
underlagt, eller henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, bør behandlingen 
have sit retsgrundlag i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, som opfylder 
kravene i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, for så vidt 
angår enhver begrænsning af rettigheder og 
frihedsrettigheder. EU-retten eller den 
nationale lovgivning afgør, hvorvidt den 
registeransvarlige, der udfører en opgave 
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, bør være en offentlig 
myndighed eller en offentligretlig eller 
privatretlig person, f.eks. en faglig 
sammenslutning.
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f.eks. en faglig sammenslutning.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer teksten. Den nuværende tekst lader til at antyde, at der findes ikke-
obligatoriske databehandlingsopgaver, som kan have sit retsgrundlag i EU-retten. Enten har 
databehandling retsgrundlag i EU-retten og er obligatorisk, eller også har den ikke, og i så 
fald er den ikke tilladt og således ikke omfattet af denne undtagelse.

Ændringsforslag 219
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Disse opgaver, der udføres i 
samfundets interesse eller henhørende 
under offentlig myndighedsudøvelse, 
omfatter behandling af 
personoplysninger, som er nødvendige for 
disse myndigheders forvaltning og 
funktion.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en yderligere angivelse af, hvad der præcist er omfattet af den retlige 
forpligtelse eller de opgaver, der udføres i samfundets interesse eller henhørende under 
offentlig myndighedsudøvelse.

Ændringsforslag 220
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Ændringsforslag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning



AM\922340DA.doc 45/142 PE502.053v01-00

DA

Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 222
Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) En registeransvarligs legitime 
interesser kan udgøre et retligt grundlag for 
behandling, medmindre den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor. Dette
kræver omhyggelig vurdering, navnlig hvis 
den registrerede er et barn, idet børn bør 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 223
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål. Hvis det 
andet formål ikke er foreneligt med det 
formål, som oplysningerne oprindeligt var 
indsamlet til, bør den registeransvarlige 
indhente den registreredes samtykke til 
dette andet formål eller basere 
behandlingen på en anden legitim grund 
til lovlig behandling, navnlig hvis det 

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler ændringsforslaget til artikel 6.

Ændringsforslag 224
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål. Hvis det 
andet formål ikke er foreneligt med det 
formål, som oplysningerne oprindeligt var 
indsamlet til, bør den registeransvarlige 
indhente den registreredes samtykke til 
dette andet formål. Under alle 
omstændigheder bør det sikres, at de 
principper, der fastsættes ved denne 
forordning, og navnlig den registreredes 
oplysninger om disse andre formål 
anvendes.

Or. en



PE502.053v01-00 48/142 AM\922340DA.doc

DA

Ændringsforslag 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 226
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Behandling af oplysninger i det 
omfang, der er strengt nødvendigt for at 
sikre, at energioperatører og 
distributionssystemoperatører som 
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defineret i direktiv 2009/72/EF og direktiv
2009/73/EF kan opfylde systembehovet, 
netbehovet eller de operationelle behov, 
eller for gennemførelse af 
efterspørgselsreaktion, energistyring eller 
energieffektivitetsprogrammer, bør 
tillades, forudsat at el- eller gasselskabet 
eller distributionssystemoperatøren 
kontraktmæssigt har forpligtiget 
registerføreren til at opfylde kravene i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 227
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige 
samtykke. Der bør dog udtrykkeligt gives 
mulighed for undtagelser fra dette forbud 
for at imødekomme visse behov, navnlig 
når behandlingen udføres i forbindelse med 
visse sammenslutningers eller stiftelsers 
legitime aktiviteter, hvis formål er at sikre 
udøvelsen af grundlæggende 
frihedsrettigheder.

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige og 
informerede samtykke. Der bør dog 
udtrykkeligt gives mulighed for 
undtagelser fra dette forbud for at 
imødekomme visse behov, navnlig når 
behandlingen udføres i forbindelse med 
visse sammenslutningers eller stiftelsers 
legitime aktiviteter, hvis formål er at sikre 
udøvelsen af den pågældende 
registreredes grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere og afgrænse denne undtagelses 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 228
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige 
samtykke. Der bør dog udtrykkeligt gives 
mulighed for undtagelser fra dette forbud 
for at imødekomme visse behov, navnlig 
når behandlingen udføres i forbindelse med 
visse sammenslutningers eller stiftelsers 
legitime aktiviteter, hvis formål er at sikre 
udøvelsen af grundlæggende 
frihedsrettigheder.

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige og 
informerede samtykke. Der bør dog 
udtrykkeligt gives mulighed for 
undtagelser fra dette forbud for at 
imødekomme visse behov, navnlig når 
behandlingen udføres i forbindelse med 
visse sammenslutningers eller stiftelsers 
legitime aktiviteter, hvis formål er at sikre 
udøvelsen af grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 229
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Der bør også gives mulighed for at 
fravige forbuddet mod at behandle 
følsomme kategorier af data, hvis det sker i 
henhold til loven og er omfattet af de 
fornødne garantier, der sikrer beskyttelse af 
personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det, 
navnlig til sundhedsformål, herunder 

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

folkesundhed og social sikring samt 
forvaltning af læge- og sundhedstjenester, 
for især at sikre kvaliteten og rentabiliteten 
af de procedurer, der anvendes i 
forbindelse med ansøgninger om ydelser 
og tjenester inden for en 
sygesikringsordning.

Or. en

Begrundelse

Behandling af følsomme oplysninger til historiske, statistiske og videnskabelige 
forskningsformål er ikke så presserende eller tvingende som beskyttelse af folkesundheden og 
social beskyttelse. Derfor er der ikke behov for at indføre en undtagelse på grundlag af den 
nationale lovgivning, der ville anbringe dem på samme niveau som de øvrige angivne 
begrundelser, og som risikerer at underminere de grundlæggende rettigheder, 
retssikkerheden og det indre marked.

Ændringsforslag 230
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Hvis de oplysninger, der behandles af 
en registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, bør den registeransvarlige
ikke være forpligtet til at indhente 
yderligere oplysninger for at identificere 
den registrerede udelukkende med det 
formål at overholde bestemmelserne i 
denne forordning. I tilfælde af en 
anmodning om indsigt bør den 
registeransvarlige være berettiget til at 
anmode den registrerede om yderligere 
oplysninger, således at den 
registeransvarlig kan finde de 
personoplysninger, som den pågældende 
efterspørger

(45) Hvis de oplysninger, der behandles af 
en registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, må intet i denne 
forordning fortolkes af den 
registeransvarlige som en forpligtelse til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
identificere den registrerede udelukkende 
med det formål at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. I 
tilfælde af en anmodning om indsigt bør 
den registeransvarlige være berettiget til at 
anmode den registrerede om yderligere 
oplysninger, således at den 
registeransvarlig kan finde de 
personoplysninger, som den pågældende 
efterspørger. Hvis det er muligt for den 
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registrerede at stille sådanne oplysninger 
til rådighed, bør den registeransvarlige 
ikke være i stand til at påberåbe sig 
manglende oplysninger for at afvise en 
anmodning om adgang.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer Kommissionens foreslåede tekst.

Ændringsforslag 231
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Hvis de oplysninger, der behandles af 
en registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, bør den registeransvarlige 
ikke være forpligtet til at indhente 
yderligere oplysninger for at identificere 
den registrerede udelukkende med det 
formål at overholde bestemmelserne i 
denne forordning. I tilfælde af en 
anmodning om indsigt bør den 
registeransvarlige være berettiget til at 
anmode den registrerede om yderligere 
oplysninger, således at den 
registeransvarlig kan finde de 
personoplysninger, som den pågældende 
efterspørger

(45) Hvis de oplysninger, der behandles af 
en registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, bør den registeransvarlige 
ikke være forpligtet til at indhente 
yderligere oplysninger for at identificere 
den registrerede udelukkende med det 
formål at overholde bestemmelserne i 
denne forordning. I tilfælde af en 
anmodning om indsigt bør den 
registeransvarlige være berettiget til at 
anmode den registrerede om yderligere 
oplysninger, således at den 
registeransvarlig kan finde de 
personoplysninger, som den pågældende 
efterspørger. Den registeransvarlige må 
ikke påberåbe sig manglende oplysninger 
med henblik på at afvise en anmodning 
om adgang, hvis det er muligt for den 
registrerede at stille sådanne oplysninger 
til rådighed for at muliggøre en sådan 
adgang.

Or. en
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Ændringsforslag 232
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der bør fastsættes nærmere 
bestemmelser, som kan lette de 
registreredes udøvelse af deres rettigheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
herunder systemer til gratis at anmode om
indsigt, berigtigelse og sletning og til at 
udøve retten til indsigelse. Den 
registeransvarlige bør være forpligtet til at 
besvare sådanne anmodninger fra den 
registrerede inden for en fast tidsfrist og 
begrunde det, hvis vedkommende ikke
imødekommer den registreredes 
anmodning.

(47) Der bør fastsættes nærmere 
bestemmelser, som kan lette de 
registreredes udøvelse af deres rettigheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
herunder systemer til gratis at opnå indsigt, 
berigtigelse og sletning og til at udøve 
retten til indsigelse. Den registeransvarlige 
bør være forpligtet til at besvare sådanne 
anmodninger fra den registrerede inden for 
en fast tidsfrist og begrunde det, hvis 
vedkommende ikke kan imødekomme den 
registreredes anmodning.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Ændringsforslag 233
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Principperne om en loyal og 
gennemsigtig behandling kræver, at den 
registrerede informeres om navnlig 
behandlingens eksistens og dens formål, 

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

hvor længe oplysningerne opbevares, og
hvilke kriterier der fastsætter dette 
tidsrum, retten til indsigt, berigtigelse eller 
sletning og retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles fra den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt han er forpligtet til at 
afgive sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis han ikke afgiver 
sådanne oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 234
Amelia Andersdotter

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 i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning, f.eks. 
efter den registreredes samtykke, bør den 
registrerede informeres, når oplysningerne 
første gang videregives til modtageren.

Or. en

Ændringsforslag 235
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Det er imidlertid ikke nødvendigt at 
pålægge en sådan forpligtelse, hvis den 
registrerede allerede er bekendt med de 
registrerede oplysninger, eller hvis 
registreringen eller videregivelsen 
udtrykkeligt er fastsat ved lov, eller hvis 
det viser sig umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at underrette 
den pågældende. Sidstnævnte kan være 
tilfældet i forbindelse med behandling til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål; i denne forbindelse kan 
der tages hensyn til antallet af 
registrerede, oplysningernes alder og de 
kompensatoriske foranstaltninger, der 
kan træffes.

(50) Det er imidlertid ikke nødvendigt at 
pålægge en sådan forpligtelse, hvis den 
registrerede allerede er bekendt med de 
registrerede oplysninger, eller hvis 
registreringen eller videregivelsen 
udtrykkeligt er fastsat ved lov, eller hvis 
det viser sig umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at underrette 
den pågældende.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Ændringsforslag 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Enhver bør have ret til indsigt i
oplysninger, der er indsamlet om den 
pågældende, og til let at udøve denne ret 
med henblik på at forvisse sig om 
oplysningernes eksistens og behandlingens 

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

lovlighed. Enhver registreret bør derfor 
have ret til at kende og blive underrettet 
om navnlig det formål, hvortil
personoplysningerne behandles, hvor lang 
tid de gemmes, og hvem modtagerne af
personoplysningerne er, den logik, der 
ligger bag behandlingen af
personoplysningerne, og om de mulige 
konsekvenser af denne behandling. Denne 
ret må ikke krænke andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder eller den 
intellektuelle ejendomsret, navnlig den 
ophavsret, som programmerne er beskyttet 
af. Dette må dog ikke resultere i, at den 
registrerede nægtes alle oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 237
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

programmerne er beskyttet af. Dette må 
dog ikke resultere i, at den registrerede 
nægtes alle oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Registreredes rettigheder er et uundværligt redskab til at kunne styrke registreredes evne til 
selv at tage ejerskab over beskyttelsen af deres oplysninger og håndhæve deres rettigheder 
over for registeransvarlige. De udgør en af de vigtigste løftestænger til at kunne holde 
registeransvarlige ansvarlige. Derfor bør retten til information, adgang, rettelse, sletning og 
dataportabilitet styrkes med henblik på at gøre det muligt for brugerne at forstå, hvad der 
sker med deres oplysninger og udøve kontrol over dem. Undtagelser og fritagelser bør være 
meget begrænsede. Dette ændringsforslag har til formål at præcisere hensigten med 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Den registeransvarlige bør træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at bekræfte 
identiteten af en registreret, som anmoder 
om indsigt, navnlig i forbindelse med 
onlinetjenester og online-id'er. En 
registeransvarlig må ikke opbevare 
personoplysninger alene for at kunne 
reagere på mulige anmodninger.

(52) Den registeransvarlige bør træffe alle 
rimelige foranstaltninger inden for
rammerne af det produkt eller den 
tjeneste, der leveres, eller inden for 
rammerne af forholdet mellem den 
registeransvarlige og den registrerede 
samt de behandlede oplysningers 
følsomhed for at bekræfte identiteten af en 
registreret, som anmoder om indsigt, 
navnlig i forbindelse med onlinetjenester 
og online-id'er. En registeransvarlig må 
ikke opbevare eller blive tvunget til at 
indsamle personoplysninger alene for at 
kunne reagere på mulige anmodninger.

Or. en

Begrundelse

Hvis den registeransvarlige skal kunne efterkomme et krav om ret til adgang vil denne i visse 
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tilfælde skulle indsamle (flere) personoplysninger fra den registrerede for at kunne
efterkomme anmodningen. I tråd med princippet om dataminimering bør denne potentielle 
konsekvens undgås.

Ændringsforslag 239
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Den registeransvarlige bør træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at bekræfte
identiteten af en registreret, som anmoder 
om indsigt, navnlig i forbindelse med 
onlinetjenester og online-id'er. En 
registeransvarlig må ikke opbevare 
personoplysninger alene for at kunne 
reagere på mulige anmodninger.

(52) Den registeransvarlige bør træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at bekræfte
ægtheden af en anmodning om aktindsigt, 
navnlig i forbindelse med onlinetjenester 
og online-id'er. En registeransvarlig må 
ikke opbevare personoplysninger alene for 
at kunne reagere på mulige anmodninger.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Ændringsforslag 240
Amelia Andersdotter

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 

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget og slettet personoplysninger om 
vedkommende. En registreret bør navnlig 
have ret til at få sine personoplysninger 
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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 
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.

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 
gør indsigelse mod behandlingen af 
personoplysninger om vedkommende, eller 
hvis behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger i øvrigt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Yderligere opbevaring af oplysningerne
kan 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

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.
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Ændringsforslag 241
Amelia Andersdotter

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 
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.

(54) For at styrke "retten til sletning" i 
onlinemiljøet bør den udvides, så den 
registeransvarlige, der har offentliggjort 
personoplysningerne, forpligtes til at 
underrette tredjeparter om den
registreredes anmodning om sletning. 
Den registeransvarlige betragtes som 
ansvarlig for offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Ændringsforslag 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at give de registrerede øget 
kontrol over deres egne personoplysninger 
og deres ret til indsigt bør de, når 
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, have ret til at få en kopi af 
oplysningerne om dem i et elektronisk 
format. Den registrerede bør også kunne 
videregive de oplysninger, vedkommende 
har udleveret, fra en automatisk 
applikation, f.eks. et socialt netværk, til et 
andet. Dette bør gælde, hvis den
registrerede har udleveret oplysningerne 
til databehandlingssystemet, baseret på 
dennes samtykke eller under opfyldelsen 
af en kontrakt.

(55) For at give de registrerede øget 
kontrol over deres egne personoplysninger 
og deres ret til indsigt bør de, når 
personoplysninger behandles elektronisk, 
have ret til at få en gratis kopi af 
oplysningerne om dem i et elektronisk, 
interoperabelt og struktureret format, som 
er almindeligt anvendt. Den registrerede 
bør også kunne videregive de oplysninger, 
vedkommende har udleveret, fra en 
automatisk applikation, f.eks. et socialt 
netværk, til et andet. Udbydere af 
informationssamfundstjenester bør ikke 
gøre videregivelsen af disse oplysninger til 
en obligatorisk forudsætning for levering 
af deres tjenester. Sociale netværk bør i 
videst muligt omfang opfordres til at lagre 
oplysninger på en måde, som tillader 
effektiv dataportabilitet for de registrerede.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Ændringsforslag 243
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Hvis personoplysninger behandles 
med henblik på direkte markedsføring, bør 
den registrerede have ret til gratis og på en 
måde, der let og effektivt kan gøres 
gældende, at gøre indsigelse mod en sådan 
behandling.

(57) Hvis personoplysninger behandles 
med henblik på direkte markedsføring, bør 
den registrerede have ret til gratis og på en 
måde, der let og effektivt kan gøres 
gældende, at gøre indsigelse på forhånd
mod en sådan behandling.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Ændringsforslag 244
Jens Rohde

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 

(58) Urimelig eller diskriminerende 
profilering er forbudt. Som defineret i 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2005/29/EF om 
urimelig handelspraksis er den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 20 i 
denne forordning, "urimelig", hvis:
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sådanne foranstaltninger må ikke vedrøre 
et barn.

a) den er i strid med kravet om 
erhvervsmæssig diligenspligt og
b) væsentligt forvrider eller kan forventes 
væsentligt at forvride den økonomiske 
adfærd i forhold til produktet (eller 
tjenesten) hos gennemsnitsforbrugeren, 
som bliver genstand for den, eller som den 
er rettet mod, eller, hvis den pågældende 
handelspraksis rettes mod en særlig 
gruppe af forbrugere, hos et 
gennemsnitligt medlem af denne gruppe.
Yderligere præciseringer af denne 
definition kan findes i Kommissionens og 
de nationale håndhæveres vejledning om
direktivet om urimelig handelspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 245
Amelia Andersdotter

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.
Enhver 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.
Helt specifikt bør en sådan behandling 
aldrig bevidst eller ubevidst medføre 
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diskrimination af registrerede på grund af 
race eller etnisk oprindelse, politisk 
overbevisning, religion eller tro, 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller 
seksuel orientering. På grund af risikoen 
for diskrimination, bør en sådan 
behandling ikke anvendes til at forudsige 
meget sjældne karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Ændringsforslag 246
Paul Rübig

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 

(58) Enhver fysisk eller juridisk person bør 
have ret til ikke at blive gjort til genstand 
for en foranstaltning, der er baseret på 
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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.

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.

Or. de

Ændringsforslag 247
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Specifikke principper og retten til 
oplysninger, til indsigt, berigtigelse og 
sletning af oplysninger, retten til 
dataportabilitet, retten til indsigelse, 
foranstaltninger baseret på profilering og 
meddelelse af et brud på 
persondatasikkerheden til en registreret og 
visse tilknyttede forpligtelser for de 
registeransvarlige kan indskrænkes af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, for så 
vidt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
et demokratisk samfund og af hensyn til 
den offentlige sikkerhed, herunder 
beskyttelse af menneskeliv som reaktion på 
navnlig naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser, eller brud på de 
etiske regler for lovregulerede erhverv, 
andre af Unionens eller en medlemsstats 
samfundsinteresser, Unionens eller en 
medlemsstats væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser eller beskyttelse af 

(59) Specifikke principper og retten til 
oplysninger, til indsigt, berigtigelse og 
sletning af oplysninger, retten til 
dataportabilitet, retten til indsigelse, 
foranstaltninger baseret på profilering og 
meddelelse af et brud på 
persondatasikkerheden til en registreret og 
visse tilknyttede forpligtelser for de 
registeransvarlige kan indskrænkes af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, for så 
vidt det er strengt nødvendigt og 
hensigtsmæssigt i et demokratisk samfund 
og af hensyn til den offentlige sikkerhed, 
herunder beskyttelse af menneskeliv som 
reaktion på navnlig naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser, eller brud på de 
etiske regler for lovregulerede erhverv, 
andre af Unionens eller en medlemsstats 
samfundsinteresser, Unionens eller en 
medlemsstats væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser eller beskyttelse af 
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den registrerede eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. En sådan indskrænkning 
bør opfylde kravene i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

den registrerede eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. En sådan indskrænkning 
bør opfylde kravene i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.
Sådanne foranstaltninger bør meddeles 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd med 
henblik på en udtalelse, som – hvis den er 
negativ – bør medføre en henvendelse til 
Kommissionen med henblik på at indlede 
en overtrædelsesprocedure ved 
Domstolen.

Or. en

Begrundelse

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Ændringsforslag 248
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

påvise, at hver behandlingsaktivitet 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning. Anden form for 
unødvendig behandling af oplysninger 
kan ikke retfærdiggøres på grundlag af 
behovet for at overholde denne 
forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Konceptet om ansvarlighed bør nævnes eksplicit. Det skal konsekvent undgås, at 
foranstaltningerne i denne forordning medfører yderligere behandling af oplysninger.

Ændringsforslag 249
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger forudsætter, at der 
træffes de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, både 
under udformningen af behandlingen og 
under selve behandlingen, med henblik på 
at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. For at sikre og påvise 
overensstemmelse med denne forordning 
bør den registeransvarlige indføre interne 
regler og gennemføre passende 
foranstaltninger, som navnlig er i 
overensstemmelse med principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

(61) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger forudsætter, at der 
træffes de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, både 
under udformningen af behandlingen og
dens underliggende teknologier såvel som
under selve behandlingen, med henblik på 
at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. For at sikre og påvise 
overensstemmelse med denne forordning 
bør den registeransvarlige indføre interne 
regler og gennemføre passende 
foranstaltninger, som navnlig er i 
overensstemmelse med principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.
Indbygget databeskyttelse er den proces, 
der anvendes til at integrere beskyttelse af 
oplysninger og privatlivets fred i 
udviklingen af produkter og tjenester 
gennem tekniske og organisatoriske 
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foranstaltninger. Databeskyttelse gennem 
indstillinger indebærer, at produkter og 
tjenester er konfigureret gennem 
indstillinger til at begrænse behandlingen 
og navnlig videregivelsen af 
personoplysninger. Navnlig 
personoplysninger bør ikke videregives til 
et ubegrænset antal personer gennem 
standardindstillingerne.

Or. en

Begrundelse

Hvis "indbygget databeskyttelse" skal fungere effektivt, skal den gennemføres konsekvent på 
alle stadier af udformningsprocessen og bør defineres mere præcist. Både "indbygget 
databeskyttelse" og "databeskyttelse gennem indstillinger" bør defineres mere præcist, 
ligesom ændringsforslaget foreslår.

Ændringsforslag 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger forudsætter, at der 
træffes de fornødne tekniske og
organisatoriske foranstaltninger, både 
under udformningen af behandlingen og 
under selve behandlingen, med henblik på 
at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. For at sikre og påvise 
overensstemmelse med denne forordning 
bør den registeransvarlige indføre interne 
regler og gennemføre passende 
foranstaltninger, som navnlig er i 
overensstemmelse med principperne om
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

(61) For at opfylde forbrugernes og 
virksomhedernes forventninger 
vedrørende beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger, kan der træffes de 
fornødne organisatoriske foranstaltninger, 
både under udformningen af behandlingen 
og under selve behandlingen, med henblik 
på at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. Foranstaltninger med det formål 
at fremme forbrugeroplysning og lette 
forbrugernes valg skal fremmes på 
grundlag af samarbejde med erhvervslivet 
og favorisering af innovative løsninger, 
produkter og tjenester.

Or. en
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Begrundelse

Måden, hvorpå beskyttelse af datasikkerheden og privatlivets fred integreres i de interne 
processer, bør fortsat være fleksibel og give plads til tilpasning. Konceptet "indbygget 
databeskyttelse" og "databeskyttelse gennem indstillinger" bør være teknologisk neutralt, ikke 
medføre bestemte teknologiske eller operationelle mandater og ikke bidrage til en 
differentiering mellem ikt og andre sektorer.

Ændringsforslag 251
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) Denne forordning har til formål at 
opfordre virksomhederne til at udvikle 
interne programmer til identifikation af 
den behandling, der sandsynligvis vil 
indebære specifikke risici for de 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål, træffe 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
af personoplysninger og udvikle løsninger 
til innovativ indbygget databeskyttelse 
samt teknikker til bedre databeskyttelse. 
Virksomhederne ville således offentligt og 
proaktivt vise deres overholdelse af 
bestemmelserne og ånden i denne 
forordning og dermed øge de europæiske 
borgeres tillid. Virksomheders ansvar for 
beskyttelse af personoplysninger kan dog 
ikke fritage en virksomhed fra 
forpligtelserne i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 254
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 
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 virksomhed, der 
behandler oplysninger for et lille antal 
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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.

registrerede, 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

I det digitale miljø er det ikke længere hensigtsmæssigt at bruge antallet af ansatte som et mål 
for virksomhedens størrelse. For nylig blev en fotomanipulationsvirksomhed, som på 
daværende tidspunkt havde 13 medarbejdere, købt for en 1 mia. dollars. Det vigtigste er 
antallet af registrerede.

Ændringsforslag 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 257
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
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Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 258
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre 
databehandlingssikkerheden fremme 
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation og, når det er relevant, 
samarbejde med tredjelande.

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Navnlig skal den registeransvarlige 
eller registerføreren tage hensyn til de 
større risici, som er forbundet med 
behandlingen af den registreredes 
personoplysninger, grundet 
oplysningernes følsomme karakter. Disse 
foranstaltninger bør under hensyn til det 
aktuelle tekniske niveau og de 
omkostninger, som er forbundet med deres 
iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre 
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databehandlingssikkerheden fremme 
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation og, når det er relevant, 
samarbejde med tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke alle oplysninger, der er ens. Der er visse tilfælde, hvor de indsamlede 
personoplysninger er mere følsomme end andre, f.eks. personoplysninger, der er indsamlet af 
rejsebureauer eller salgsorganisationer.

Ændringsforslag 259
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre 
databehandlingssikkerheden fremme
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation og, når det er relevant,
samarbejde med tredjelande.

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Ved fastsættelsen af 
tekniske standarder og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre 
databehandlingssikkerheden bør
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation fremmes og, når det er relevant,
bør tredjelande støttes.

Or. en
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Begrundelse

Der synes ikke at være en gyldig grund til, at foranstaltningerne bør begrænses til 
Kommissionen.

Ændringsforslag 260
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 72
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 72
timer, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
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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.

Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 261
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 72
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 72
timer, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
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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.

rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 262
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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. de

Ændringsforslag 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der sandsynligvis 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige eller 
registerføreren inden behandlingen 

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der sandsynligvis 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige inden 
behandlingen foretage en 
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foretage en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, der navnlig omhandler de 
planlagte foranstaltninger, garantier og 
systemer, der skal sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og overensstemmelsen 
med denne forordning.

konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, der navnlig omhandler de 
planlagte foranstaltninger, garantier og 
systemer, der skal sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og overensstemmelsen 
med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til de registeransvarlige at analysere konsekvenserne for beskyttelsen af 
privatlivets fred, eftersom de afgør formålene med behandlingen.

Ændringsforslag 264
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70a) I direktiv 2002/58/EF er der fastsat 
krav om anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden for behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
tilvejebringelse af offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester 
eller elektroniske kommunikationsnet i 
Unionen. Hvis udbydere af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester også udbyder 
andre tjenester, skal de opfylde kravene 
om anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
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Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, der 
muligvis ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, og bør fremsætte 
forslag om afhjælpning af en sådan 
situation. En sådan høring bør ligeledes 
gennemføres som led i udarbejdelsen af 
en lovgivningsmæssig foranstaltning, der 
vedtages af det nationale parlament, eller 
af en anden foranstaltning med hjemmel i 
en sådan lovgivningsmæssig 
foranstaltning, som fastlægger karakteren 
af behandlingen og indfører de fornødne 
garantier.

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, der 
muligvis ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Høring bør finde sted mellem tilsynsmyndighederne og de registeransvarlige og 
registerførerne, hvis det fremgår, at behandlingen omfatter en høj grad af specifikke risici for 
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, og den risikobehæftede behandling muligvis 
ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag 266
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Sammenslutninger eller andre organer, 
der repræsenterer kategorier af 

(76) Sammenslutninger eller andre organer, 
der repræsenterer kategorier af 
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registeransvarlige, bør opfordres til at 
udarbejde adfærdskodekser inden for 
rammerne af denne forordning med henblik 
på at fremme den effektive anvendelse af 
denne forordning under hensyntagen til de 
særlige former for behandling, der 
foretages i visse sektorer.

registeransvarlige, bør opfordres til at 
udarbejde adfærdskodekser inden for 
rammerne af denne forordning med henblik 
på at fremme den effektive anvendelse af 
denne forordning under hensyntagen til de 
særlige former for behandling, der 
foretages i visse sektorer. Sådanne 
kodekser vil gøre det lettere for 
erhvervslivet at overholde 
bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at sådanne adfærdskodekser er til gavn for erhvervslivet og ikke er en 
gestus, som nødvendigvis behøver at medføre mindre tilsyn fra 
databeskyttelsesmyndighedernes side.

Ændringsforslag 267
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør 
fastlæggelsen af certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
fremmes, så registrerede hurtigt kan 
vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester.

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør 
fastlæggelsen af certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
fremmes, så registrerede hurtigt, pålideligt 
og beviseligt kan vurdere 
databeskyttelsesniveauet i forbindelse med 
relevante produkter og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Sådanne redskaber bør afprøves grundigt, og der bør læres af de resulterende succeshistorier 
og nederlag.
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Ændringsforslag 268
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Strømmen af personoplysninger på 
tværs af landegrænserne er nødvendig af 
hensyn til udbygningen af den 
internationale samhandel og det 
internationale samarbejde. Udvidelsen af 
denne strøm har skabt nye udfordringer og 
bekymringer med hensyn til beskyttelsen af 
personoplysninger. Når personoplysninger 
videregives fra Unionen til tredjelande eller 
til internationale organisationer, må det 
beskyttelsesniveau, som fysiske personer 
garanteres i Unionen i medfør af denne 
forordning, dog ikke undermineres. 
Videregivelse til tredjelande må under alle 
omstændigheder kun finde sted under fuld 
overholdelse af denne forordning.

(78) Strømmen af personoplysninger på 
tværs af landegrænserne er nødvendig af 
hensyn til udbygningen af den 
internationale samhandel og det 
internationale samarbejde. Udvidelsen af 
denne strøm har skabt nye udfordringer og 
bekymringer med hensyn til beskyttelsen af 
personoplysninger. Når personoplysninger 
videregives fra Unionen til tredjelande eller 
til internationale organisationer, må det 
beskyttelsesniveau, som fysiske og 
juridiske personer garanteres i Unionen i 
medfør af denne forordning, dog ikke 
undermineres. Videregivelse til tredjelande 
må under alle omstændigheder kun finde 
sted under fuld overholdelse af denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 269
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Denne forordning berører ikke 
internationale aftaler indgået mellem 
Unionen og tredjelande om videregivelse 
af personoplysninger, herunder de 
fornødne garantier for registrerede.

(79) I en overgangsperiode på [5 år] efter
denne forordnings ikrafttræden berører
forordningen ikke internationale aftaler 
indgået mellem Unionen og tredjelande om 
videregivelse af personoplysninger, 
herunder de fornødne garantier for 
registrerede. I overgangsperioden 
revideres alle internationale aftaler 
indgået mellem Unionen og tredjelande 
om videregivelse af personoplysninger, 
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herunder de fornødne garantier for 
registrerede, for at tilpasse dem til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 270
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Denne forordning berører ikke 
internationale aftaler indgået mellem 
Unionen og tredjelande om videregivelse 
af personoplysninger, herunder de 
fornødne garantier for registrerede.

(79) Denne forordning berører ikke 
internationale aftaler indgået mellem 
Unionen og tredjelande om videregivelse 
af personoplysninger, herunder de 
fornødne garantier for registrerede, som 
sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau for 
borgernes grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelse med tilgangen andre steder i forordningen.

Ændringsforslag 271
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) Kommissionen kan med virkning for 
hele Unionen fastslå, at visse tredjelande, 
et område, en behandlingssektor i et 
tredjeland eller en international 
organisation har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau, og dermed skabe 
retssikkerhed og ensartethed i hele 
Unionen, hvad angår tredjelande eller 

(80) Kommissionen kan med virkning for 
hele Unionen fastslå, at visse tredjelande, 
et område, en behandlingssektor i et 
tredjeland eller en international 
organisation har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau, og dermed skabe 
retssikkerhed og ensartethed i hele 
Unionen, hvad angår tredjelande eller 
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internationale organisationer, der vurderes 
at tilbyde et sådant beskyttelsesniveau. I 
disse tilfælde kan personoplysninger 
videregives til disse lande uden krav om 
yderligere godkendelse.

internationale organisationer, der vurderes 
at tilbyde et sådant beskyttelsesniveau. I 
disse tilfælde kan personoplysninger 
videregives til disse lande uden krav om 
yderligere godkendelse. Kommissionen 
kan efter at have varslet og fyldestgørende 
begrundet det over for tredjelandet 
desuden tilbagekalde en sådan beslutning.

Or. en

Begrundelse

Det er ulogisk at forestille sig, at databeskyttelsen i et sådant tredjeland ikke vil kunne 
forværres efterfølgende.

Ændringsforslag 272
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82) Kommissionen kan ligeledes fastslå, 
at et tredjeland, et område eller en
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
en international organisation ikke har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som 
følge deraf bør videregivelsen af 
personoplysninger til det pågældende 
tredjeland forbydes. Der bør fastlægges 
bestemmelser for procedurer for 
forhandling mellem Kommissionen og 
sådanne tredjelande eller internationale 
organisationer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Heraf følger, at der ikke bør videregives EU-oplysninger til lande, der ikke anses for at have 
et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Denne betragtning tilføjer derfor hverken klarhed 
eller betydning.
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Ændringsforslag 273
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Hvis der ikke er vedtaget en afgørelse 
om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, bør den 
registeransvarlige eller registerføreren 
iværksætte foranstaltninger, som kan 
kompensere for den manglende 
beskyttelse i tredjelandet, i form af de 
fornødne garantier for den registrerede. 
Sådanne fornødne garantier kan bestå af 
anvendelse af bindende 
virksomhedsregler, standardbestemmelser 
om databeskyttelse vedtaget af 
Kommissionen, standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en tilsyns-
myndighed eller kontraktbestemmelser 
godkendt af en tilsynsmyndighed eller 
andre passende og forholdsmæssige 
foranstaltninger, der er begrundet af 
omstændighederne ved en videregivelse af 
personoplysninger eller en serie af 
videregivelser af personoplysninger, og 
som er godkendt af en tilsynsmyndighed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sletning af denne betragtning er på linje med den foreslåede ændring af artikel 44, som vil 
slette denne undtagelse for den registeransvarliges "legitime interesser".

Ændringsforslag 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) Den registeransvarliges eller 
registerførerens mulighed for at bruge 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen eller af en 
tilsynsmyndighed, bør ikke udelukke 
muligheden for, at den registeransvarlige 
eller registerføreren medtager 
standardbestemmelser om databeskyttelse i 
en bredere kontrakt eller medtager andre 
bestemmelser, såfremt de hverken direkte 
eller indirekte er i strid med de 
standardkontraktbestemmelser, der er 
vedtaget af Kommissionen eller en 
tilsynsmyndighed, eller berører de 
registreredes grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder.

(84) Den registeransvarliges eller 
registerførerens mulighed for at bruge 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen eller af en 
tilsynsmyndighed, bør ikke udelukke 
muligheden for, at den registeransvarlige 
eller registerføreren medtager 
standardbestemmelser om databeskyttelse i 
en bredere kontrakt eller medtager andre 
bestemmelser, såfremt de hverken direkte 
eller indirekte er i strid med de 
standardkontraktbestemmelser, der er 
vedtaget af Kommissionen eller en 
tilsynsmyndighed, eller berører de 
registreredes grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder. I visse scenarier 
kan det være hensigtsmæssigt at tilskynde 
registeransvarlige og registerførere til at 
give endnu mere robuste garantier via 
yderligere kontraktlige forpligtelser, som 
supplerer standardbestemmelserne om 
databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil tilskynde organisationerne til at gå ud over de grundlæggende 
lovmæssige krav og overholde ordninger, såsom et "datamærke" eller "garantimærke".

Ændringsforslag 275
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Disse undtagelser bør navnlig gælde 
for videregivelse af oplysninger, der 
udføres af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, f.eks. ved international 

(87) Disse undtagelser bør navnlig gælde 
for videregivelse af oplysninger, der 
udføres af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, f.eks. ved international 
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udveksling af oplysninger mellem 
konkurrencemyndigheder, skatte- eller 
toldforvaltninger, finansielle 
tilsynsmyndigheder, 
socialsikringsmyndigheder eller de 
kompetente myndigheder for forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse og 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser.

udveksling af oplysninger mellem 
konkurrencemyndigheder, skatte- eller 
toldforvaltninger, finansielle 
tilsynsmyndigheder, 
socialsikringsmyndigheder eller de 
kompetente myndigheder for forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse og 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser.
Videregivelse af personoplysninger, der 
udføres af hensyn til sådanne vigtige 
samfundsinteresser, bør kun ske 
lejlighedsvist. I hvert enkelt tilfælde skal 
der foretages en nøje vurdering af alle 
forhold omkring videregivelsen.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen vedrørende samfundsinteresser skal afgrænses nærmere parallelt med 
ændringsforslaget til artikel 44.

Ændringsforslag 276
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. I forbindelse med 
behandling til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål bør 
samfundets legitime forventninger om 
øget viden tages med i overvejelserne.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Sletning af denne betragtning er på linje med ændringsforslaget til artikel 44, som sletter 
denne undtagelse for den registeransvarliges "legitime interesser".

Ændringsforslag 277
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89) Hvis Kommissionen ikke har truffet 
en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
databeskyttelsesniveauet i et tredjeland, bør 
den registeransvarlige eller registerføreren 
under alle omstændigheder benytte 
løsninger, der giver de registrerede en 
garanti for, at de fortsat vil nyde godt af de 
grundlæggende rettigheder og garantier, 
hvad angår behandling af deres 
personoplysninger i Unionen, når disse 
oplysninger er blevet videregivet.

(89) Hvis Kommissionen ikke har truffet 
en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
databeskyttelsesniveauet i et tredjeland, bør 
den registeransvarlige eller registerføreren 
under alle omstændigheder benytte 
løsninger, der giver de registrerede en
juridisk bindende garanti for, at de fortsat 
vil nyde godt af de grundlæggende 
rettigheder og garantier, hvad angår 
behandling af deres personoplysninger i 
Unionen, når disse oplysninger er blevet 
videregivet. Denne garanti vil indebære 
økonomisk erstatning i tilfælde af tab, 
uautoriseret adgang og behandling af 
personoplysninger samt en forpligtelse til, 
uanset lokal lovgivning, at give 
fuldstændige oplysninger om et 
tredjelands offentlige myndigheders 
adgang til oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst er for vag og ude af trit med resten af forordningen.

Ændringsforslag 278
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter kan være i 
strid med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske personer, der garanteres i Unionen 
af denne forordning. Videregivelser af 
oplysninger bør kun tillades, hvis denne 
forordnings betingelser for videregivelser 
til tredjelande er opfyldt. Det kan bl.a. 
være tilfældet, hvis videregivelsen er 
nødvendig af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, der anerkendes i EU-
retten eller en medlemsstats lovgivning, 
som den registeransvarlige er omfattet af. 
Kommissionen bør i en delegeret retsakt 
yderligere præcisere betingelserne for, at 
der er tale om vigtige samfundsinteresser.

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter skal som 
udgangspunkt anses for at være i strid 
med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske personer, der garanteres i Unionen 
af denne forordning. Videregivelser af 
oplysninger bør kun tillades, hvis denne 
forordnings betingelser for videregivelser 
til tredjelande er opfyldt. Det kan bl.a. 
være tilfældet, hvis videregivelsen er 
nødvendig af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, der anerkendes i EU-
retten eller en medlemsstats lovgivning, 
som den registeransvarlige er omfattet af. 
Kommissionen bør i en delegeret retsakt 
yderligere præcisere betingelserne for, at 
der er tale om vigtige samfundsinteresser.
Alene tilstedeværelsen af lovgivning i et 
land, som blot teoretisk og uanset dens 
anvendelse tillader ekstraterritorial 
adgang til europæiske borgeres 
oplysninger, er nok til at tilbagekalde 
anerkendelsen af den pågældende 
databeskyttelsesordnings eller en 
tilsvarende bilateral aftales 
tilstrækkelighed i dette land.

Or. en

Begrundelse

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
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undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Ændringsforslag 279
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter kan være i 
strid med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske personer, der garanteres i Unionen 
af denne forordning. Videregivelser af 
oplysninger bør kun tillades, hvis denne 
forordnings betingelser for videregivelser 
til tredjelande er opfyldt. Det kan bl.a. 
være tilfældet, hvis videregivelsen er 
nødvendig af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, der anerkendes i EU-
retten eller en medlemsstats lovgivning, 
som den registeransvarlige er omfattet af. 
Kommissionen bør i en delegeret retsakt 
yderligere præcisere betingelserne for, at 
der er tale om vigtige samfundsinteresser.

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter kan være i 
strid med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske og juridiske personer, der 
garanteres i Unionen af denne forordning. 
Videregivelser af oplysninger bør kun 
tillades, hvis denne forordnings betingelser 
for videregivelser til tredjelande er opfyldt. 
Det kan bl.a. være tilfældet, hvis 
videregivelsen er nødvendig af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, der anerkendes 
i EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning, som den registeransvarlige er 
omfattet af. Kommissionen bør i en 
delegeret retsakt yderligere præcisere 
betingelserne for, at der er tale om vigtige 
samfundsinteresser.

Or. de

Ændringsforslag 280
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Betragtning 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(92) Oprettelsen af tilsynsmyndigheder i 
medlemsstaterne, som udøver deres hverv i 
fuld uafhængighed, har afgørende 
betydning for beskyttelsen af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger. Medlemsstaterne kan 
oprette mere end én tilsynsmyndighed for 
at afspejle deres forfatningsmæssige, 
organisatoriske og administrative struktur.

(92) Oprettelsen af tilsynsmyndigheder i 
medlemsstaterne, som udøver deres hverv i 
fuld uafhængighed, har afgørende 
betydning for beskyttelsen af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger. Medlemsstaterne kan 
oprette mere end én tilsynsmyndighed for 
at afspejle deres forfatningsmæssige, 
organisatoriske og administrative struktur.
Uafhængighed forstås som ikke at være 
direkte eller indirekte politisk inddraget i 
valget af ledelse og at have tilstrækkelige 
økonomiske, menneskelige og juridiske 
ressourcer til at kunne udøve sit hverv 
fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Ændringsforslag 281
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Hver tilsynsmyndighed bør have 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre sine opgaver, herunder 
opgaver vedrørende gensidig bistand og 
samarbejde med andre tilsynsmyndigheder 
i Unionen.

(94) Hver tilsynsmyndighed bør have 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, idet der lægges særlig vægt på 
at sikre tilstrækkelige tekniske 
kompetencer hos personalet, samt lokaler 
og infrastrukturer til effektivt at udføre sine 
opgaver, herunder opgaver vedrørende 
gensidig bistand og samarbejde med andre 
tilsynsmyndigheder i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Ændringsforslag 282
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(95) De generelle betingelser for 
tilsynsmyndighedens medlemmer bør 
fastsættes ved lov i hver medlemsstat, og 
det bør navnlig fastsættes, om disse 
medlemmer udpeges af parlamentet eller 

(95) De generelle betingelser for 
tilsynsmyndighedens medlemmer bør 
fastsættes ved lov i hver medlemsstat, og 
det bør navnlig fastsættes, om disse 
medlemmer udpeges af parlamentet eller 
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regeringen i den pågældende medlemsstat, 
og der bør ligeledes fastsættes regler om 
medlemmernes personlige kvalifikationer 
og stilling.

regeringen i den pågældende medlemsstat
med det formål at mindske risikoen for 
politisk indblanding, og der bør ligeledes 
fastsættes regler om medlemmernes 
personlige kvalifikationer og stilling for at 
undgå interessekonflikter.

Or. en

Begrundelse

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Ændringsforslag 283
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(96) Tilsynsmyndighederne bør kontrollere 
anvendelsen af bestemmelserne i henhold 
til denne forordning og bidrage til dens 
ensartede anvendelse i hele Unionen med 
det formål at beskytte fysiske personer i 
forbindelse med behandlingen af deres 
personoplysninger og lette fri udveksling af 
personoplysninger på det indre marked. Til 
det formål bør tilsynsmyndighederne 
samarbejde med hinanden og med 
Kommissionen.

(96) Tilsynsmyndighederne bør kontrollere 
anvendelsen af bestemmelserne i henhold 
til denne forordning og bidrage til dens 
ensartede anvendelse i hele Unionen med 
det formål at beskytte fysiske og juridiske
personer i forbindelse med behandlingen af 
deres personoplysninger og lette fri 
udveksling af personoplysninger på det 
indre marked. Til det formål bør 
tilsynsmyndighederne samarbejde med 
hinanden og med Kommissionen.

Or. de
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Ændringsforslag 284
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 97

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 styrke en ensartet 
anvendelse, sikre retssikkerheden og 
mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere. Denne tilsynsmyndighed 
træffer under udførelsen af disse 
aktiviteter passende foranstaltninger til at 
samarbejde med sine partnere i andre 
medlemsstater, hvor der er registrerede, 
som kan blive berørt af behandlingen, 
eventuelt med inddragelse af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
herunder gennem foretagelse af fælles 
undersøgelser. Der bør indføres passende 
mekanismer til at sikre, at mindre 
tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige 
økonomiske, administrative og 
menneskelige ressourcer til at håndtere de 
ekstra byrder, som de måtte blive pålagt i 
denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Multinationale onlinevirksomheder har tendens til at etablere sig i EU's mindre 
medlemsstater. Uden en mekanisme til at sikre, at databeskyttelsesmyndighederne ikke 
pålægges for store omkostninger til udførelse af tilstrækkelig overvågning under sådanne 
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omstændigheder, kan der forekomme væsentlige mangler i tilsynet. 
Databeskyttelsesmyndigheder med ansvar for tilsynet med registeransvarlige, som behandler 
personoplysninger i flere medlemsstater, bør træffe passende foranstaltninger til at 
samarbejde med deres partnere i de andre medlemsstater. I nogle tilfælde kan det være nyttigt 
at inddrage Databeskyttelsesrådet.

Ændringsforslag 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 97

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 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.

Or. en

Begrundelse

One-stop-shop-princippet bør anvendes konsekvent på både EU- og ikke-EU-baserede 
registeransvarlige, som er underlagt lovgivningen.

Ændringsforslag 286
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Betragtning 98 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(98a) Når en registreret har indgivet en 
klage over en behandling, skal den 
kompetente myndighed, som udgør en 
sådan one-stop-shop, være 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvori den registrerede har hovedbopæl. 
Såfremt flere registrerede indgiver 
identiske klager over en behandling til 
tilsynsmyndigheder i forskellige 
medlemsstater, bør den kompetente 
myndighed være den først benyttede.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at lade den registrerede træffe administrative foranstaltninger mod 
tilsynsmyndigheden tættest på vedkommendes hovedbopæl og i den medlemsstat, hvor 
vedkommende om nødvendigt kan anlægge sag, med henblik på at forbedre tilgængeligheden 
af og sammenhængen i den registreredes regres samt for at undgå administrative byrder.

Ændringsforslag 287
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(104) Hver tilsynsmyndighed bør have ret 
til at deltage i fælles aktiviteter sammen 
med andre tilsynsmyndigheder. Den 
tilsynsmyndighed, der modtager 
anmodningen, bør være forpligtet til at 
besvare anmodningen inden for en bestemt 
frist.

(104) Hver tilsynsmyndighed bør have ret 
til at deltage i fælles aktiviteter sammen 
med andre tilsynsmyndigheder. Den 
tilsynsmyndighed, der modtager 
anmodningen, bør være forpligtet til at 
besvare anmodningen inden for en bestemt 
frist. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
skal kunne koordinere disse aktiviteter, 
hvis tilsynsmyndigheden anmoder herom. 
Hver tilsynsmyndighed bør have ret til at 
deltage i fælles aktiviteter sammen med 
andre tilsynsmyndigheder. Den 
tilsynsmyndighed, der modtager 
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anmodningen, bør være forpligtet til at 
besvare anmodningen inden for en 
bestemt frist.

Or. en

Begrundelse

For at gøre samarbejdet mere effektivt kunne Databeskyttelsesrådet få til opgave at 
koordinere fælles undersøgelser, hvis databeskyttelsesmyndighederne anmoder herom. Se 
også det relaterede foreslåede ændringsforslag til artikel 66.

Ændringsforslag 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 
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.

(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 den kompetente
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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 289
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) For at sikre overensstemmelse med 
denne forordning kan Kommissionen 
vedtage en udtalelse om denne sag eller en 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer sin 
foreslåede foranstaltning.

(107) For at sikre overensstemmelse med 
denne forordning kan Kommissionen 
vedtage en udtalelse om denne sag eller i 
presserende tilfælde en afgørelse, som 
kræver, at tilsynsmyndigheden suspenderer 
sin foreslåede foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag stemmer ikke overens med Kommissionens egen holdning til 
databeskyttelsesmyndigheders uafhængighed.

Ændringsforslag 290
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(110) På EU-plan bør der oprettes et 
europæisk databeskyttelsesråd. Det bør 
erstatte Gruppen vedrørende Beskyttelse af 
Personer i forbindelse med Behandling af 
Personoplysninger, der er nedsat ved 
direktiv 95/46/EF. Det bør sammensættes 
af chefen for tilsynsmyndigheden i hver 
medlemsstat og Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse. 
Kommissionen bør deltage i rådets 
aktiviteter. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bør bidrage til den 
ensartede anvendelse af denne forordning i 
hele Unionen, herunder ved at rådgive
Kommissionen og fremme samarbejdet 
mellem tilsynsmyndighederne i hele 

(110) På EU-plan bør der oprettes et 
europæisk databeskyttelsesråd. Det bør 
erstatte Gruppen vedrørende Beskyttelse af 
Personer i forbindelse med Behandling af 
Personoplysninger, der er nedsat ved 
direktiv 95/46/EF. Det bør sammensættes 
af chefen for tilsynsmyndigheden i hver 
medlemsstat og Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse. 
Kommissionen bør deltage i rådets 
aktiviteter. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bør bidrage til den 
ensartede anvendelse af denne forordning i 
hele Unionen, herunder ved at rådgive
EU's institutioner og fremme samarbejdet 
mellem tilsynsmyndighederne i hele 
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Unionen. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bør handle 
uafhængigt, når det udfører sine opgaver.

Unionen, herunder koordinering af fælles 
aktiviteter. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bør handle 
uafhængigt, når det udfører sine opgaver.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen indlysende grund til, at Databeskyttelsesrådet kun skal rådgive Kommissionen.
Den anden tilføjelse muliggør, at Databeskyttelsesrådet kan spille en mere fremtrædende 
rolle i koordineringen af databeskyttelsesmyndigheders fælles aktiviteter.

Ændringsforslag 291
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(118) Personer, der lider skade som følge 
af en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
registerføreren. Denne kan fritages for 
erstatningsansvar, hvis det bevises, at han 
ikke er skyld i den forvoldte skade, navnlig 
hvis det kan konstateres, at graden af 
culpa primært ligger hos den registrerede, 
eller at der er tale om et tilfælde af force 
majeure.

Or. en

Begrundelse

Den blotte tilstedeværelse af nogen grad af culpa hos den registrerede bør ikke automatisk 
fritage den registeransvarlige eller registerføreren for ansvar, hvis fejlen ligger på begge 
sider.

Ændringsforslag 292
Angelika Niebler

Forslag til forordning
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Betragtning 121

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(121) Der bør fastsættes undtagelser fra 
visse bestemmelser i denne forordning i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger alene i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk
eller litterær virksomhed, for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med retten til ytringsfrihed, herunder retten 
til at modtage og give oplysninger, som 
fastslået bl.a. i artikel 11 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Dette bør navnlig gælde for 
behandling af personoplysninger på det 
audiovisuelle område samt i nye arkiver og 
mediebiblioteker. Medlemsstaterne bør 
derfor vedtage lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der fastlægger undtagelser 
og fravigelser, som er nødvendige af 
hensyn til balancen mellem disse 
grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør vedtage sådanne 
undtagelser og fravigelser bør vedrørende 
generelle principper, den registreredes 
rettigheder, den registeransvarlige og 
registerføreren, videregivelse af person-
oplysninger til tredjelande eller 
internationale organisationer, de 
uafhængige tilsynsmyndigheder samt 
samarbejde og sammenhæng. Dette må dog 
ikke føre til, at medlemsstaterne fastsætter 
undtagelser fra de øvrige bestemmelser i 
denne forordning. For at tage hensyn til 
betydningen af retten til ytringsfrihed i 
ethvert demokratisk samfund er det 
nødvendigt at tolke begreber vedrørende 
den frihed såsom journalisme bredt. 
Medlemsstaterne bør derfor klassificere 
aktiviteter som "journalistiske" med 
henblik på de undtagelser og fravigelser, 
der er fastsat i denne forordning, hvis 
formålet med disse aktiviteter er at udbrede 
oplysninger, holdninger eller idéer, uanset 
hvilket medie der anvendes hertil. De bør 
ikke begrænses til medievirksomheder og 

(121) Der bør fastsættes undtagelser fra 
visse bestemmelser i denne forordning i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i journalistisk øjemed 
eller med henblik på kunstnerisk eller 
litterær virksomhed, for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
retten til ytringsfrihed, herunder retten til at 
modtage og give oplysninger, som fastslået 
bl.a. i artikel 11 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Dette bør navnlig gælde for behandling af 
personoplysninger på det audiovisuelle 
område samt i nye arkiver og 
mediebiblioteker. Medlemsstaterne bør 
derfor vedtage lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der fastlægger undtagelser 
og fravigelser, som er nødvendige af 
hensyn til balancen mellem disse 
grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør vedtage sådanne 
undtagelser og fravigelser bør vedrørende 
generelle principper, den registreredes 
rettigheder, den registeransvarlige og 
registerføreren, videregivelse af person-
oplysninger til tredjelande eller 
internationale organisationer, de 
uafhængige tilsynsmyndigheder samt 
samarbejde og sammenhæng. Dette må dog 
ikke føre til, at medlemsstaterne fastsætter 
undtagelser fra de øvrige bestemmelser i 
denne forordning. For at tage hensyn til 
betydningen af retten til ytringsfrihed i 
ethvert demokratisk samfund er det 
nødvendigt at tolke begreber vedrørende 
den frihed såsom journalisme bredt. 
Medlemsstaterne bør derfor klassificere 
aktiviteter som "journalistiske" med 
henblik på de undtagelser og fravigelser, 
der er fastsat i denne forordning, hvis 
formålet med disse aktiviteter er at udbrede 
oplysninger, holdninger eller idéer, uanset 
hvilket medie der anvendes hertil. De bør 
ikke begrænses til medievirksomheder og
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kan gennemføres med udbyttegivende eller 
ikke-udbyttegivende formål.

kan gennemføres med udbyttegivende eller 
ikke-udbyttegivende formål.

Or. de

Begrundelse

Udformningen af mediefriheden inden for databeskyttelseslovgivningen vedrører ikke "alene" 
det direkte journalistiske arbejde. Journalisters researchvirksomhed ville også komme i fare, 
hvis oplysninger om tjenesterejser, informanthonorarer og lignende blev kendt for 
udenforstående. 

Ændringsforslag 293
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 121

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(121) Der bør fastsættes undtagelser fra 
visse bestemmelser i denne forordning i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger alene i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed, for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med retten til ytringsfrihed, herunder retten 
til at modtage og give oplysninger, som 
fastslået bl.a. i artikel 11 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Dette bør navnlig gælde for 
behandling af personoplysninger på det 
audiovisuelle område samt i nye arkiver og 
mediebiblioteker. Medlemsstaterne bør 
derfor vedtage lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der fastlægger undtagelser 
og fravigelser, som er nødvendige af 
hensyn til balancen mellem disse 
grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør vedtage sådanne 
undtagelser og fravigelser bør vedrørende 
generelle principper, den registreredes 
rettigheder, den registeransvarlige og 
registerføreren, videregivelse af person-
oplysninger til tredjelande eller 

(121) Der bør fastsættes undtagelser fra 
visse bestemmelser i denne forordning i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger alene i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed, for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med retten til ytringsfrihed, herunder retten 
til at modtage og give oplysninger, som 
fastslået bl.a. i artikel 11 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Dette bør navnlig gælde for 
behandling af personoplysninger på det 
audiovisuelle område samt i nye arkiver og 
mediebiblioteker. Medlemsstaterne bør 
derfor vedtage lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der fastlægger undtagelser 
og fravigelser, som er nødvendige af 
hensyn til balancen mellem disse 
grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør vedtage sådanne 
undtagelser og fravigelser bør vedrørende 
generelle principper, den registreredes 
rettigheder, den registeransvarlige og 
registerføreren, videregivelse af person-
oplysninger til tredjelande eller 
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internationale organisationer, de 
uafhængige tilsynsmyndigheder samt 
samarbejde og sammenhæng. Dette må dog 
ikke føre til, at medlemsstaterne fastsætter 
undtagelser fra de øvrige bestemmelser i 
denne forordning. For at tage hensyn til 
betydningen af retten til ytringsfrihed i 
ethvert demokratisk samfund er det 
nødvendigt at tolke begreber vedrørende 
den frihed såsom journalisme bredt. 
Medlemsstaterne bør derfor klassificere 
aktiviteter som "journalistiske" med 
henblik på de undtagelser og fravigelser, 
der er fastsat i denne forordning, hvis 
formålet med disse aktiviteter er at udbrede 
oplysninger, holdninger eller idéer, uanset 
hvilket medie der anvendes hertil. De bør 
ikke begrænses til medievirksomheder og 
kan gennemføres med udbyttegivende eller 
ikke-udbyttegivende formål.

internationale organisationer, de 
uafhængige tilsynsmyndigheder samt 
samarbejde og sammenhæng. Dette må dog 
ikke føre til, at medlemsstaterne fastsætter 
undtagelser fra de øvrige bestemmelser i 
denne forordning. For at tage hensyn til 
betydningen af retten til ytringsfrihed i 
ethvert demokratisk samfund er det 
nødvendigt at tolke begreber vedrørende 
den frihed såsom journalisme bredt. 
Medlemsstaterne bør derfor klassificere 
aktiviteter som "journalistiske" med 
henblik på de undtagelser og fravigelser, 
der er fastsat i denne forordning, hvis 
formålet med disse aktiviteter er at
analysere og udbrede oplysninger, 
holdninger eller idéer, uanset hvilket medie 
der anvendes hertil. De bør ikke begrænses 
til medievirksomheder og kan gennemføres 
med udbyttegivende eller ikke-
udbyttegivende formål.

Or. en

Begrundelse

Denne – og alle – undtagelser skal være klart afgrænsede.

Ændringsforslag 294
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 121 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(121a) Denne forordning giver mulighed 
for, at der ved gennemførelsen af de 
principper, der er fastsat heri, kan tages 
hensyn til princippet om aktindsigt i 
offentlige dokumenter. Personoplysninger 
i dokumenter, der opbevares af en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, kan fremlægges af den 
pågældende myndighed eller det 
pågældende organ i overensstemmelse 



AM\922340DA.doc 103/142 PE502.053v01-00

DA

med medlemsstaternes lovgivning, som 
den offentlige myndighed eller det 
offentlige organ er underlagt. Denne 
lovgivning skal forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger og 
princippet om aktindsigt i offentlige 
dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at offentligt tilsyn med offentlige anliggender ikke hindres 
uforholdsmæssigt af databeskyttelsesregler. Som det er kommet til udtryk i udtalelser fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Artikel 29-gruppen og Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, bør princippet om aktindsigt i offentlige dokumenter derfor 
garanteres.

Ændringsforslag 295
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 121 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(121a) Denne forordning giver mulighed 
for, at der ved gennemførelsen af de 
principper, der er fastsat heri, kan tages 
hensyn til princippet om aktindsigt i 
offentlige dokumenter. Personoplysninger 
i dokumenter, der opbevares af en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, kan fremlægges af den 
pågældende myndighed eller det 
pågældende organ i overensstemmelse 
med medlemsstaternes lovgivning, som 
den offentlige myndighed eller det 
offentlige organ er underlagt. Denne 
lovgivning skal forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger og 
princippet om aktindsigt i offentlige 
dokumenter.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at offentligt tilsyn med offentlige anliggender ikke hindres 
uforholdsmæssigt af databeskyttelsesregler. Som det er kommet til udtryk i udtalelser fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Artikel 29-gruppen og Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, bør princippet om aktindsigt i offentlige dokumenter derfor 
garanteres i en artikel og ikke blot i en betragtning.

Ændringsforslag 296
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 126

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(126) Videnskabelig forskning med 
henblik på dette direktiv bør omfatte 
grundforskning, anvendt forskning og 
privat finansieret forskning og desuden 
tage hensyn til Unionens mål om et 
europæisk forskningsrum, jf. artikel 179, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

(126) Videnskabelig forskning med 
henblik på dette direktiv bør omfatte 
grundforskning, anvendt forskning og 
privat finansieret forskning i henhold til
artikel 13 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
desuden tage hensyn til Unionens mål om 
et europæisk forskningsrum, jf. artikel 179, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Den bør ikke 
omfatte markedsundersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at undtagelsen på forskningsområdet er rettet mod forskning i egentlig 
forstand og ikke markedsundersøgelser.

Ændringsforslag 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(129) For at opfylde denne forordnings 
målsætninger, dvs. at beskytte fysiske 

(129) For at opfylde denne forordnings 
målsætninger, dvs. at beskytte fysiske 
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personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger og at
sikre fri udveksling af personoplysninger i 
Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen. Der bør navnlig vedtages 
delegerede retsakter med nærmere 
bestemmelser om det lovlige i at behandle 
personoplysninger, om angivelse af 
kriterierne og betingelserne for et barns 
samtykke, om behandling af særlige 
kategorier af personoplysninger, om 
angivelse af kriterierne og betingelserne 
for tydeligt overdrevne anmodninger og 
gebyrer for udøvelse af den registreredes 
rettigheder, om kriterier og krav i 
forbindelse med underretning af den 
registrerede og retten til indsigt, om retten 
til at blive glemt og til sletning, om 
foranstaltninger baseret på profilering, 
om kriterier og krav i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar og indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, om en registerfører, om 
kriterier og krav i forbindelse med 
dokumentation og behandlingssikkerhed, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
konstatering af et brud på 
persondatasikkerheden og anmeldelse 
heraf til tilsynsmyndigheden og om de 
omstændigheder, hvor et brud på 
persondatasikkerheden kan krænke den 
registrerede, om kriterier og betingelser 
for behandling, der kræver en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, om kriterier og krav i 
forbindelse med fastlæggelse af større 
konkrete risici, der kræver forudgående 
høring, om udpegning af og opgaver for 
den databeskyttelsesansvarlige, om 
adfærdskodekser, om kriterier og krav i 
forbindelse med certificeringsordninger, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
videregivelse i form af bindende
virksomhedsregler, om fravigelser ved 

personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger, skal 
egnede industriledede foranstaltninger og
politikker tage behørigt hensyn til 
principperne om neutralitet for så vidt 
angår teknologi-, service- og 
forretningsmodeller med henblik på at
fremme den frie udveksling af 
personoplysninger inden for EU.
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videregivelser, om administrative 
sanktioner, om behandling til 
sundhedsformål og om behandling i 
forbindelse med ansættelsesforhold og til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør sikre en samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet, når den udarbejder 
og gennemfører delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 298
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(130) Ved gennemførelsen af
bestemmelserne i denne forordning sikres 
det, at der ikke stilles bindende krav om, 
at produkter og tjenester, herunder 
terminaludstyr eller andet elektronisk 
kommunikationsudstyr, skal indeholde 
specifikke funktioner, hvorved 
markedsføring af udstyr og den frie 
bevægelighed for sådant udstyr i 
medlemsstaterne og mellem disse hindres.
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generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser46. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. enen

Ændringsforslag 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(130) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser, for så vidt 
angår angivelse af standardformularer i 
forbindelse med behandling af et barns 
personoplysninger, standardprocedurer 
og -formularer til udøvelse af 
registreredes rettigheder; 
standardformularer til underretning af 
den registrerede; standardformularer og 
-procedurer i forbindelse med retten til 
indsigt og retten til dataportabilitet; 
standardformularer i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar for indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger og dokumentation; specifikke 
krav til behandlingssikkerhed; 
standardformat og procedurer for 
anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og meddelelse af brud 
på persondatasikkerheden til den 
registrerede; standarder og procedurer for 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse; formularer og procedurer 
for forudgående godkendelse og høring; 

(130) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Ved 
gennemførelsen af bestemmelserne i 
denne forordning sikres det, at der ikke 
stilles bindende krav om, at produkter og 
tjenester, herunder terminaludstyr eller 
andet elektronisk kommunikationsudstyr, 
skal indeholde specifikke funktioner, 
hvorved markedsføring af udstyr og den 
frie bevægelighed for sådant udstyr i 
medlemsstaterne og mellem disse hindres.



PE502.053v01-00 110/142 AM\922340DA.doc

DA

tekniske standarder og 
certificeringsordninger; det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
en international organisation; 
videregivelse uden hjemmel i EU-retten; 
gensidig bistand; fælles operationer og 
afgørelser under sammenhængs-
mekanismen. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser46. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 301
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(130) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår 
angivelse af standardformularer i 
forbindelse med behandling af et barns 
personoplysninger, standardprocedurer og -
formularer til udøvelse af registreredes 
rettigheder; standardformularer til 
underretning af den registrerede; 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt og retten 
til dataportabilitet; standardformularer i 
forbindelse med den registeransvarliges 

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

ansvar for indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger og 
dokumentation; specifikke krav til 
behandlingssikkerhed; standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og meddelelse af brud 
på persondatasikkerheden til den 
registrerede; standarder og procedurer for 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse; formularer og procedurer 
for forudgående godkendelse og høring; 
tekniske standarder og 
certificeringsordninger; det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation; videregivelse 
uden hjemmel i EU-retten; gensidig 
bistand; fælles operationer og afgørelser 
under sammenhængsmekanismen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser46. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, idet foranstaltningerne ikke 
må overbebyrde disse virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 302
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(130) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Anvendelsen af Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser kan føre til 
uigennemsigtighed, hvilket bør undgås ved at sikre, at udarbejdelsen sker i direkte 
samarbejde med de berørte parter.

Ændringsforslag 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Behandlingen af IP-adresser er ofte et vigtigt led i efterforskningen af krænkelse af 
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intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til direktiv 2004/48/EF og bør ikke forhindres af 
forordningen.

Ændringsforslag 304
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes regler om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og regler om fri 
udveksling af personoplysninger.

1. I denne forordning fastsættes regler om 
beskyttelse af fysiske og juridiske personer 
i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og regler om fri 
udveksling af personoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 305
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning beskytter fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, især retten til 
beskyttelse af personoplysninger.

2. Denne forordning beskytter fysiske og 
juridiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især 
retten til beskyttelse af personoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 306
Paul Rübig

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning sikrer, at den frie 
udveksling af personoplysninger i Unionen 
hverken indskrænkes eller forbydes af 
grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger.

3. Denne forordning sikrer, at den frie 
udveksling af personoplysninger i Unionen 
hverken indskrænkes eller forbydes af 
grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske
og juridiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 307
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det, der siges i denne forordning, må 
ikke påvirke eller begrænse den trykke- og 
ytringsfrihed, som er fastsat i 
medlemsstaternes grundlag, og som 
stammer fra den tradition for ytrings- og 
pressefrihed, som kendetegner frie og 
åbne samfund. Ligeledes må 
medborgernes rettigheder og adgang til 
offentlige myndigheders informationer 
ikke påvirkes eller indskrænkes. 
Medlemsstaternes ret til og ansvar for at 
beskytte den enkeltes integritet med 
hensyn til håndteringen af offentlige 
registre gennem specifik lovgivning må 
heller ikke påvirkes gennem denne 
forordning.

Or. sv

Ændringsforslag 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger, der helt 
eller delvis foretages automatisk, samt på 
anden behandling end automatisk 
behandling af personoplysninger, der er 
eller vil blive indeholdt i et register.

1. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger, der helt 
eller delvis foretages automatisk, uden at 
der sondres mellem 
behandlingsmetoderne, samt på anden 
behandling end automatisk behandling af 
personoplysninger, der er eller vil blive 
indeholdt i et register.

Or. en

Ændringsforslag 309
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger, der helt 
eller delvis foretages automatisk, samt på 
anden behandling end automatisk 
behandling af personoplysninger, der er 
eller vil blive indeholdt i et register.

1. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger, der helt 
eller delvis foretages automatisk, og uden 
at der sondres mellem de anvendte 
teknologier, samt på anden behandling end 
automatisk behandling af 
personoplysninger, der er eller vil blive 
indeholdt i et register.

Or. en

Ændringsforslag 310
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som iværksættes med henblik på 
udøvelse af aktiviteter, der ikke er 

udgår
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omfattet af EU-retten, navnlig for så vidt 
angår national sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter, der ikke er omfattet af EU-retten, er pr. definition udelukket. Det tjener ikke noget 
formål at gentage det.

Ændringsforslag 311
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af indsættelsen af stk. 2a. og 2b.

Ændringsforslag 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der synes ganske enkelt ikke at være nogen gode grunde til, at EU's institutioner ikke skal 
beskytte personoplysninger lige så godt, som det er pålagt andre sektorer.
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Ændringsforslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er af hensyn til retssikkerheden og ensartetheden nødvendigt at indarbejde de materielle 
regler for EU's institutioner og organer i forordningen. En enkelt lovtekst vil forhindre 
uoverensstemmelser mellem bestemmelserne og være det mest hensigtsmæssige middel til 
udveksling af oplysninger mellem EU-planet og de offentlige og private enheder i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) som uden vederlag foretages af en fysisk 
person som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, og som dermed 
ikke har forbindelse til erhvervsmæssige 
eller kommercielle aktiviteter, under 
hensyntagen til, at offentliggørelse af data 
til et ubegrænset antal personer, f.eks. via 
internettet, ikke kan betegnes som rent 
personlige eller familiemæssige aktiviteter

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Domstolens retspraksis C-101/0 Linquist indfører denne tekst et 
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kriterium for at skelne offentlige fra familiemæssige aktiviteter ud fra, om et ubegrænset antal 
personer kan få adgang til oplysningerne. Denne undtagelse bør kun gælde, når 
oplysningerne stilles til rådighed for et begrænset antal personer. Teksten er nu også i 
overensstemmelse med betragtning 15.

Ændringsforslag 315
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 316
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som iværksættes med henblik på 
udøvelse af aktiviteter, der kan henføres 
til en registrerets erhvervsmæssige eller 
kommercielle aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 317
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som foretages af arbejdsgiveren som 
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led i behandlingen af ansattes 
personligoplysninger i et 
ansættelsesforhold.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som er gjort tilstrækkeligt anonyme i 
henhold til artikel 4, stk. 2, litra b) (nyt).

Or. en

Ændringsforslag 319
Franck Proust

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som er gjort anonyme.

Or. fr

Ændringsforslag 320
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold af bestemmelserne i 
denne forordning kan Europa-
Parlamentet og Rådet, og Kommissionen i 
de tilfælde, hvor nærværende forordning 
tillader det, vedtage særlige bestemmelser, 
som yderligere præciserer bestemmelserne 
i denne forordning med hensyn til 
specifikke områder eller bestemte 
enheders behandling af oplysninger. 
Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden vedtager Europa-
Parlamentet og Rådet sådanne særlige 
bestemmelser vedrørende behandling af 
personoplysninger:
a) som foretages af udbydere af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester både generelt og 
med hensyn til bevarelse af 
kommunikationsdata med henblik på 
retshåndhævelse
b) som foretages af EU-institutioner, 
-organer, -kontorer og -agenturer.

Or. en

Begrundelse

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Ændringsforslag 321
Angelika Niebler

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger om 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
som foretages af en registeransvarlig, der 
ikke er etableret i Unionen, hvis 
behandlingsaktiviteterne vedrører:

2. Denne forordning anvendes på 
behandling af personoplysninger om 
registrerede, der har deres bopæl i 
Unionen, som foretages af en 
registeransvarlig, der ikke er etableret i 
Unionen, hvis behandlingsaktiviteterne 
vedrører:

Or. de

Begrundelse

Præcisering af begrebet "bosiddende".

Ændringsforslag 322
Amelia Andersdotter

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 eller tjenester til sådanne 
registrerede i Unionen, uanset om der 
kræves betaling fra den registrerede eller 
ej

Or. en

Begrundelse

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.
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Ændringsforslag 323
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres eller 
udpeges 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 eller en 
anden entydig identifikator, 
lokaliseringsdata, online-id eller et eller 
flere elementer, der er særlige for denne 
persons køn, fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet eller 
seksuelle orientering

Or. en

Begrundelse

For at sikre tilfredsstillende beskyttelse er det vigtigt, at begreberne "personoplysninger" og 
"registreret" ikke defineres for snævert. Forordningen bør tydeligvis finde anvendelse på 
oplysninger, der udelukkende giver mulighed for "udpegning", og det skal klarlægges, at 
onlineidentifikatorer i de fleste tilfælde betragtes som personoplysninger. Da teknologien er i 
stadig udvikling, vil afanonymiseringsangreb blive tiltagende sofistikerede. Brede definitioner 
af "personoplysninger" og "registreret" er vigtige for at garantere en fremtidssikker 
beskyttelse.

Ændringsforslag 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
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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

eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige, 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, og som ikke handler i 
erhvervsøjemed

Or. en

Begrundelse

De hjælpemidler, der anvendes til identifikation, bør have direkte forbindelse til den 
registeransvarlige. I artikel 4.1 defineres en "registreret" som en fysisk person. Visse særlige 
situationer kan være vanskelige at vurdere, da selvstændige erhvervsdrivende (blikkenslager, 
læge), som arbejder freelance og bruger samme telefonlinje til både erhvervsmæssige og 
private formål, udvisker grænserne mellem fysiske og juridiske personer. Forordningen bør 
kun anvendes på fysiske personer, der ikke handler i erhvervsøjemed.

Ændringsforslag 325
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "registreret": en identificeret fysisk eller 
juridisk person eller en fysisk eller juridisk
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

Or. de
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Ændringsforslag 326
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "personoplysninger": enhver form for 
information om en registreret; oplysninger, 
der ikke kan relateres til den registrerede, 
såsom anonyme, krypterede og visse 
pseudonyme oplysninger, hører ikke 
under denne forordnings 
anvendelsesområde; kontaktoplysninger 
for virksomheder hører ikke under denne 
forordnings anvendelsesområde;

Or. en
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Begrundelse

Oplysninger, der er registreret anonymt eller under et pseudonym, kan vedrøre en registreret 
person, men ikke længere kædes sammen med den pågældende registrerede af tekniske 
årsager. Oplysninger, der ikke længere kan kædes sammen med en registreret person, bør 
ikke høre under denne forordnings anvendelsesområde. Kontaktoplysninger for virksomheder 
omfatter bl.a. navn, titel, arbejds-e-mail-adresse, arbejdstelefonnummer, arbejdsfaxnummer, 
besøgsadresse mv. og bør ikke opfattes som fortrolige, da de kun skal benyttes i en 
erhvervsmæssig sammenhæng.

Ændringsforslag 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "personoplysninger": enhver oplysning, 
som specifikt knytter sig til en registreret, 
hvis nøjagtige identitet kan fastlægges 
direkte eller indirekte af den 
registeransvarlige

Or. en

Ændringsforslag 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "id-nummer": enhver numerisk, 
alfanumerisk eller lignende kode, der 
almindeligvis anvendes i onlinerum, med 
undtagelse af koder, der er tildelt af en 
offentlig eller statskontrolleret 
myndighed, med henblik på at identificere 
en fysisk person.

Or. en
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Ændringsforslag 330
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "anonyme oplysninger": tidligere 
identificerbare oplysninger, der er blevet 
anonymiseret, og hvortil der ikke længere 
er knyttet en kode eller et andet link.

Or. en

Ændringsforslag 331
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "pseudonyme oplysninger": tidligere 
identificerbare oplysninger, hvor 
personligt identificerbare oplysninger –
f.eks. navne, fødselsdato, adresse eller 
kontonummer – er blevet erstattet med en 
kode (pseudonymer eller et symbol). 
Linket mellem koden og oplysningerne 
opbevares separat.

Or. en

Ændringsforslag 332
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Ændringsforslag 333
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "anonyme oplysninger": oplysninger, 
der aldrig har kunnet tilskrives en 
registreret, eller som er blevet indsamlet, 
ændret eller på anden vis behandlet på en 
sådan måde, at de ikke kan tilskrives en 
registreret

Or. en

Ændringsforslag 334
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af "betingelser og hjælpemidler" præciserer sondringen mellem den 
registeransvarlige og registerføreren. Den registeransvarlige bestemmer "hvorfor" 
oplysningerne skal behandles, dvs. formålet, mens registerføreren afgør "hvordan" 
oplysningerne skal behandles, dvs. betingelser og hjælpemidler.

Ændringsforslag 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "registeransvarlig" bør fastlægges på grundlag af formålet med behandlingen 
af personoplysninger, og ikke ud fra hvilke betingelser eller med hvilke hjælpemidler 
behandlingen sker. Ansvaret for formålet med behandlingen er det logiske grundlag for 
fordeling af ansvarsområder blandt registeransvarlige, der er ansvarlige for, hvilke og med 
hvilket formål oplysninger behandles, og registerførere, som afgør, hvordan oplysningerne 
behandles.

Ændringsforslag 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "registerfører": en fysisk eller juridisk 
person, en offentlig myndighed, en 
institution eller ethvert andet organ, der 
behandler personoplysninger på den 
registeransvarliges vegne

6) "registerfører": en fysisk eller juridisk 
person, en offentlig myndighed, en 
institution eller ethvert andet organ, der 
behandler personoplysninger på den 
registeransvarliges vegne, kan tilgå 
personoplysninger på en teknisk mulig 
måde uden en uforholdsmæssig stor 
indsats, og som med rimelighed kan 
forventes at få kendskab til deres indhold

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslaget til betragtning 24a (ny).

Ændringsforslag 338
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8) "den registreredes samtykke": ethvert 
samtykke, der er afgivet af den 
registrerede på grundlag af klare og 
fuldstændige oplysninger om formålet 
med behandlingen af 
personoplysningerne

Or. de

Begrundelse

Navnlig i "onlineverdenen" er det uklart, hvad der menes med "udtrykkelig" 
viljestilkendegivelse. Ændringsforslaget følger artikel 5, stk. 3, i e-databeskyttelsesdirektivet 
(direktiv 2009/136/EF).

Ændringsforslag 339
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 341
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9) "brud på persondatasikkerheden": brud 
på sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 
ubeføjet udbredelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er videregivet, 
lagret eller på anden måde behandlet, og 
som kan forventes at krænke beskyttelsen 
af den registreredes personoplysninger 
eller privatliv

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 342
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 343
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Anmeldelser om brud på datasikkerheden er et vigtigt værktøj til sikring af, at de 
registeransvarlige lever op til deres forpligtelser vedrørende datasikkerhed. De sætter også 
de registrerede i stand til at tage skridt til at beskytte sig mod følgerne af brud. Denne pakke 
af ændringsforslag tager også sigte på at forbedre bestemmelserne om brud på 
datasikkerheden ved at gøre fristerne for anmeldelse lettere håndterlige for de 
registeransvarlige, forebygge, at de registrerede udvikler "brudtræthed", og etablere et 
offentligt register over brud på datasikkerheden.

Ændringsforslag 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tab af oplysninger med stærk kryptering, hvor krypteringsnøglen ikke er tabt, kan ikke skade 
enkeltpersoner.

Ændringsforslag 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "genetiske data": alle data af enhver 10) "genetiske data": oplysninger om en 
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type vedrørende en fysisk persons 
karakteristika, der er arvet eller erhvervet 
under tidlig prænatal udvikling

identificeret eller identificerbar persons
arvelige karakteristika, eller ændring 
deraf, som opnås ved nukleinsyreanalyse

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition bør være i overensstemmelse med de definitioner, der anvendes 
andetsteds, såsom definitionen af "humangenetiske oplysninger", der benyttes i FN's 
internationale erklæring om humangenetiske oplysninger.

Ændringsforslag 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "helbredsoplysninger": enhver 
oplysning, der vedrører en persons fysiske 
eller mentale helbred eller levering af 
sundhedsydelser til vedkommende

12) "helbredsoplysninger":
personoplysninger, der vedrører en 
persons fysiske eller mentale helbred eller 
levering af sundhedsydelser til 
vedkommende

Or. en

Ændringsforslag 347
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "hovedvirksomhed": for så vidt angår 
den registeransvarlige, stedet for dennes
virksomhed i Unionen, hvor de vigtigste 
beslutninger vedrørende formål, 
betingelser eller metoder i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
træffes; hvis der ikke træffes beslutninger 
vedrørende formål, betingelser eller 

13) "hovedvirksomhed": beliggenhed, som 
er angivet af en virksomhed eller koncern, 
hvad enten registeransvarlig eller 
registerfører, som er omfattet af 
sammenhængsmekanismen i artikel 57, 
på grundlag af, men ikke begrænset til, 
følgende fakultative objektive kriterier:



AM\922340DA.doc 137/142 PE502.053v01-00

DA

metoder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionen, er 
hovedvirksomheden det sted, hvor de 
vigtigste behandlingsaktiviteter i 
forbindelse med en registeransvarligs 
virksomhed i Unionen finder sted. For så 
vidt angår registerføreren, er "hovedvirk-
somhed" stedet for dennes centrale 
administration i Unionen

1) beliggenheden af en koncerns 
europæiske hovedsæde
2) beliggenheden af den virksomhed, der 
har det uddelegerede ansvar for 
databeskyttelse i en koncern
3) beliggenheden af den virksomhed i en 
koncern, som er bedst placeret til at 
håndtere og håndhæve reglerne i denne 
forordning med hensyn til 
ledelsesfunktioner og administrativt 
ansvar eller
4) den beliggenhed, hvor der udøves reelle 
og effektive ledelsesaktiviteter, som 
fastlægger databehandlingen gennem 
permanente strukturer.
Virksomheden eller koncernen informerer 
den kompetente myndighed om angivelsen 
af hovedvirksomheden

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 348
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 349
Franck Proust

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "hovedvirksomhed": for så vidt angår 
den registeransvarlige, stedet for dennes 
virksomhed i Unionen, hvor de vigtigste 
beslutninger vedrørende formål, 
betingelser eller metoder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger træffes; 
hvis der ikke træffes beslutninger 
vedrørende formål, betingelser eller 
metoder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionen, er 
hovedvirksomheden det sted, hvor de 

13) "hovedvirksomhed": for så vidt angår 
den registeransvarlige, det 
aktivitetsbaserede sted 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 



AM\922340DA.doc 139/142 PE502.053v01-00

DA

vigtigste behandlingsaktiviteter i 
forbindelse med en registeransvarligs 
virksomhed i Unionen finder sted. For så 
vidt angår registerføreren, er "hovedvirk-
somhed" stedet for dennes centrale 
administration i Unionen

hovedvirksomheden det sted, hvor de 
vigtigste behandlingsaktiviteter i 
forbindelse med en registeransvarligs 
virksomhed i Unionen finder sted. For så 
vidt angår registerføreren, er "hovedvirk-
somhed" stedet for dennes centrale 
administration i Unionen

Or. fr

Ændringsforslag 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "kompetent tilsynsmyndighed": den 
tilsynsmyndighed, der har enekompetence 
til at føre tilsyn med en registeransvarlig i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, 3 
og 4.

Or. en

Ændringsforslag 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
som udtrykkeligt er udpeget af den 
registeransvarlige, og som handler og kan
kontaktes af en tilsynsmyndighed og andre 
organer i Unionen i stedet for den 
registeransvarlige, hvad angår den 
registeransvarliges forpligtelser i medfør af 
denne forordning

14) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
som udtrykkeligt er udpeget af den 
registeransvarlige, og som handler og skal
kontaktes af den kompetente
tilsynsmyndighed, hvad angår den 
registeransvarliges forpligtelser i medfør af 
denne forordning

Or. en



PE502.053v01-00 140/142 AM\922340DA.doc

DA

Begrundelse

Registeransvarlige uden for EU, som udpeger en EU-repræsentant, bør drage fordel af one-
stop-shop-princippet.

Ændringsforslag 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
som udtrykkeligt er udpeget af den 
registeransvarlige, og som handler og kan
kontaktes af en tilsynsmyndighed og andre 
organer i Unionen i stedet for den 
registeransvarlige, hvad angår den 
registeransvarliges forpligtelser i medfør af 
denne forordning

14) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
som udtrykkeligt er udpeget af den 
registeransvarlige, og som handler og kun 
må kontaktes af en tilsynsmyndighed for 
repræsentantens virksomhed, hvad angår
den registeransvarliges forpligtelser i 
medfør af denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 353
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) "kompetent tilsynsmyndighed": den 
tilsynsmyndighed, der har enekompetence 
til at føre tilsyn med en registeransvarlig i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, 3 
og 4

Or. en
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Ændringsforslag 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "barn": en person under atten år 18) "barn": en person under 13 år

Or. en

Begrundelse

Der defineres to forskellige aldersgrupper i ét og samme reguleringsinstrument, uden at det 
præciseres, hvilke forhold der gælder for den enkelte aldersgruppe. Der bør være en enkelt og 
klar restriktion om, at personoplysninger om børn under 13 år ikke må behandles uden 
forældresamtykke, uanset hvilken sektor behandlingen sker i.

Ændringsforslag 355
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "tilsynsmyndighed": en offentlig 
myndighed, der er etableret i en 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 46.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) "økonomisk kriminalitet": 
straffelovsovertrædelser i forbindelse med 
organiseret kriminalitet, 
bandekriminalitet, terrorisme, 
finansiering af terrorisme, 
menneskehandel, smugling af 
indvandrere, seksuel udnyttelse, handel 
med narkotika og psykotrope stoffer, 
handel med ulovlige våben, hæleri, 
korruption, bestikkelse, svig, 
falskmøntneri, forfalskning og 
piratkopiering af varer, miljøkriminalitet, 
kidnapning, frihedsberøvelse og 
gidseltagning, røveri, tyveri, smugling, 
lovovertrædelser vedrørende skat, 
pengeafpresning, forfalskning, pirateri, 
insiderhandel og kursmanipulation.

Or. en


