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Ændringsforslag 357
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal indsamles til udtrykkeligt angivne 
og legitime formål og må ikke senere gøres 
til genstand for behandling, som er 
uforenelig med disse formål

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 359
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) skal være korrekte og ajourførte; der 
skal tages ethvert rimeligt skridt til at sikre, 
at personoplysninger, der er urigtige i 
forhold til de formål, hvortil de behandles,
omgående slettes eller berigtiges

d) skal være korrekte og om nødvendigt
ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt 
skridt til at sikre, at personoplysninger, der 
er urigtige i forhold til de formål, hvortil de 
behandles, hurtigst muligt slettes eller 
berigtiges

Or. en

Ændringsforslag 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

artikel 83, og hvis behovet for fortsat 
opbevaring regelmæssigt vurderes

Or. en

Ændringsforslag 362
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) skal behandles under den 
registeransvarliges ansvar, og den 
registeransvarlige skal sikre og for hver 
behandlingsaktivitet påvise 
overensstemmelse med denne forordning.

f) skal behandles under den 
registeransvarliges ansvar, og den 
registeransvarlige skal sikre og, hvis han 
anmodes om det, over for den 
tilsynsmyndighed, der er kompetent i 
henhold til artikel 51, stk. 2, påvise, at den 
registeransvarliges behandling er i
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 363
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til et eller flere 
specifikke formål 

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger

Or. fr

Ændringsforslag 364
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til et eller flere 
specifikke formål

a) den registrerede har givet sit
udtrykkelige og informerede samtykke til 
behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til et eller flere 
specifikke formål

Or. en

Begrundelse

Samtykket bør være udtrykkeligt og informeret.

Ændringsforslag 365
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
opfyldelsen af en kontrakt, som den 
registrerede er part i, eller af hensyn til 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
træffes på dennes anmodning forud for 
indgåelsen af en sådan kontrakt

b) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
opfyldelsen af en kontrakt eller kollektive 
aftaler som overenskomster og 
virksomhedsaftaler, som den registrerede 
er part i, eller af hensyn til gennemførelsen 
af foranstaltninger, der træffes på dennes 
anmodning forud for indgåelsen af en 
sådan kontrakt

Or. de

Begrundelse

Kollektive aftaler gælder i Tyskland på lige fod med den nationale lovgivning og kan således 
ligeledes danne grundlag for en lovlig databehandling.

Ændringsforslag 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) behandlingen er nødvendig for at 
overholde en retlig forpligtelse, en 
lovbestemmelse, retningslinjer og en 
brancheadfærdskodeks, som enten er 
national eller international, og som
gælder for den registeransvarlige, 
herunder tilsynsmyndigheders krav

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen bør sikre, at nationale finansielle bestemmelser eller adfærdskodekser er 
inkluderet.

Ændringsforslag 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den behandling af oplysninger, der er 
nødvendig for at sikre net- og 
informationssikkerhed

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indarbejder de forholdsregler, der er fastsat i betragtning 39, i teksten 
ved i en juridisk bindende artikel at præcisere, at behandling af oplysninger i det omfang, det 
er nødvendigt for at sikre net- og informationssikkerhed, betragtes som en lovlig behandling.

Ændringsforslag 368
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 369
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
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contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Ændringsforslag 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en legitim 
interesse i henhold til litra a)-e) i det 
samme stykke, medmindre den 
registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor, navnlig 
hvis den registrerede er et barn. Dette 
gælder ikke for den behandling, som 
offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 371
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en legitim 
interesse, medmindre den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder går forud herfor, 
navnlig hvis den registrerede er et barn. 
Dette gælder ikke for den behandling, som 
offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver, eller som 
virksomheder foretager i forbindelse med 
opfyldelsen af deres lovmæssige 
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forpligtelser og med henblik på at 
forebygge bedragerisk adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) behandlingen er nødvendig i forbindelse 
med de legitime interesser, der forfølges 
af eller på vegne af den registeransvarlige
eller registerføreren, herunder af hensyn 
til behandlingssikkerheden, medmindre 
den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor, navnlig 
hvis den registrerede er et barn. Dette 
gælder ikke for den behandling, som 
offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Ændringsforslag 373
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen af navnet, adressen, 
erhvervet, branchen og 
kontaktoplysningerne, herunder 
telefonnummeret og e-mailadressen er 
altid lovlig. Dette finder imidlertid ikke 
anvendelse, hvis sådanne oplysninger 
formålsbestemt indsamles, opbevares og -
hvis relevant sammen med andre 
oplysninger - evalueres, og oplysningerne
kan anvendes til at opstille en omfattende 
profil for den registreredes personlighed 
og færden, eller hvis oplysningerne 
beskriver eller fremstiller den registrerede 
på en ærekrænkende måde.

Or. en

Ændringsforslag 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er begrænset til 
pseudonymiserede oplysninger, og 
modtageren af tjenesteydelsen har ret til 
at gøre indsigelse i henhold til artikel. 19, 
stk. 3 (nyt)

Or. en

Ændringsforslag 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 376
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig for at gøre 
personoplysninger anonyme eller 
pseudonyme.

Or. de

Begrundelse

For at kunne gøre personoplysninger anonyme eller pseudonyme skal behandlingen være 
tilladt.

Ændringsforslag 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kun pseudonyme oplysninger 
behandles, hvis den registrerede er 
tilstrækkeligt beskyttet

Or. en
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Ændringsforslag 378
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvis den registeransvarlige overdrager 
personoplysningerne til tredjepart, bliver 
sidstnævnte medansvarlig for 
overholdelsen af nærværende 
bestemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 379
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er strengt nødvendig af 
hensyn til en passende reaktion på påviste
hændelser i forbindelse med eller brud 
eller angreb på net- og/eller 
informationssikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 380
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kun anonymiserede eller pseudonyme 
oplysninger behandles.

Or. en
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Begrundelse

At gøre behandlingen af personoplysninger lovlig, når oplysningerne er blevet gjort 
pseudonyme, vil fremme brugen af dataminimering og pseudonymisering af oplysninger, 
hvilket er i alle registreredes interesse, eftersom oplysningerne pr. definition ikke kan 
tilskrives en registreret uden brug af supplerende oplysninger, som er underlagt selvstændig 
og særskilt teknisk og organisatorisk kontrol.

Ændringsforslag 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) behandlingen foretages med henblik 
på anonymisering

Or. en

Ændringsforslag 382
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Behandling af personoplysninger med 
henblik på direkte markedsføring i 
kommercielt øjemed er kun lovlig, hvis 
den registrerede har givet forudgående 
samtykke til behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger til 
sådan markedsføring.

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation skal der gives 
samtykke til direkte markedsføring og adfærdsbaseret annoncering på internettet. Derfor skal 
forordningen fastsætte det samme niveau for krav til direkte markedsføring online og offline.
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Ændringsforslag 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er lovlig 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

2. Efterfølgende behandling af 
personoplysninger, der er nødvendig til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, er lovlig med forbehold 
af de betingelser og garantier, der er 
omhandlet i artikel 83.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere og give mulighed for efterfølgende behandling (f.eks. samkøring, 
rettelse og tilføjelse af oplysninger om den registrerede), da ny og innovativ forskning i 
folkesundhed udføres på grundlag af flere oplysningssæt og historiske serier.

Ændringsforslag 384
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Behandlingen af pseudonyme 
oplysninger, for at den registeransvarlige 
kan forfølge en legitim interesse, er lovlig, 
medmindre den registreredes interesser 
eller grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse 
af personoplysninger, går forud herfor, 
navnlig hvis den registrerede er et barn. 
Dette gælder ikke for den behandling, 
som offentlige myndigheder foretager som 
led i udførelsen af deres opgaver.

Or. de
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Begrundelse

Forordningen anerkender dog ikke på nuværende tidspunkt de forskellige kategorier af 
oplysninger og deres forskellige behandling.

Ændringsforslag 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Ændringsforslag 386
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, 
litra f), underretter den registeransvarlige 
udtrykkeligt og særskilt den registrerede 
om dette. Den registeransvarlige 
offentliggør også grundene til, at han 
mener, at hans legitime interesser har 
forrang for den registreredes interesser 
eller grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 388
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke 
senere gøres til genstand for behandling, som er uforenelig med disse formål.

Ændringsforslag 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter bør kun accepteres, hvis deres anvendelsesområde berører 
ikkevæsentlige elementer af retsakten. Definitionen af og anvendelsesområdet for denne 
forordnings lovlighed er væsentlige elementer af denne og bør derfor ikke gøres til genstand 
for delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 390
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 391
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
bør opstille en liste med kriterier, der skal 
opfyldes for, at den legitime interesse kan 
være en juridisk begrundelse for 
behandling, jf. stk. 1, litra f), herunder 
eksempler på tilfælde, hvor denne 
begrundelse kan anvendes.

Or. en

Begrundelse

Denne opgave bør gives til Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
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Ændringsforslag 392
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registeransvarlige bærer i alle 
tilfælde ansvaret for at bevise, at den 
registrerede har givet sit formålsspecifikke, 
informerede og udtrykkelige samtykke til 
behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 393
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registeransvarlige bærer ansvaret 
for at bevise, at den registrerede har givet 
sit samtykke til behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger til de 
angivne formål i henhold til artikel 1, stk.
1, litra a). Samtykkeerklæringen skal ikke 
have en særlig form.

Or. en

Ændringsforslag 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registreredes frivilligt afgivne 
specifikke, informerede og udtrykkelige 
samtykke til behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger kan 
ikke differentieres eller kategoriseres i 
henhold til de pågældende 
personoplysningers art.

Or. en

Ændringsforslag 395
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medmindre en anden form for 
samtykke ud fra en konsekvensanalyse 
anses for nødvendigt, indhentes samtykke 
i form af en stiltiende, specifik og 
informeret erklæring eller anden klar 
bekræftelse.

Or. de

Ændringsforslag 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 397
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 398
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf. Tilbagetrækningen af samtykke 
bringer forholdet til den 
registeransvarlige til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 400
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Samtykke fra en ansat tilvejebringer 
ikke et retsgrundlag for arbejdsgiverens
behandling af oplysninger. Behandlingens 
lovlighed vurderes i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 1, litra a)-f), og stk. 2-5. 
Det individuelle samtykke i henhold til 
artikel 6, stk. 1, litra a), kan erstattes med 
kollektive aftaler som retsgrundlag, særlig 
med kollektive overenskomster eller 
samarbejdsudvalgsaftaler.

Or. en
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Ændringsforslag 401
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis ikke den 
er givet frivilligt.

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 402
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 404
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 15 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi.
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Or. fr

Ændringsforslag 405
Marian Harkin, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en informationssamfundstjeneste 
stiller sociale netværksfaciliteter til 
rådighed for børn, skal den træffe 
udtrykkelige foranstaltninger for at 
beskytte deres vel, herunder ved så vidt 
muligt at sikre, at de kender identiteten af 
dem, de kommunikerer med.

Or. en

Ændringsforslag 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne er allerede klare, undtagelser for små og mellemstore virksomheder kan ikke 
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uddelegeres til Kommissionen.

Ændringsforslag 407
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen i samråd med de 
berørte aktører særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 409
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme, strafbare 
handlinger og forhold, som ikke har ført 
til en dom, eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 411
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme, herunder 
lovovertrædelser og forhold, som ikke har 
ført til en dom, eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 412
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til en sådan behandling i henhold til 
betingelserne i artikel 7 og 8, eller
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Or. en

Ændringsforslag 413
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kollektive overenskomster bør stadig anses for tilstrækkelige til behandling af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 414
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at arbejdsmarkedsorganisationer fortsat kan behandle og udveksle 
personoplysninger om deres medlemmer.

Ændringsforslag 416
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes
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interesser, eller grundlæggende rettigheder og legitime 
interesser, eller

Or. en

Ændringsforslag 417
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, eller

g) behandlingen og udvekslingen er 
nødvendig af hensyn til udførelsen af en 
opgave i samfundets interesse på grundlag 
af EU-retten eller medlemsstatslovgivning, 
som fastsætter tilstrækkelige 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser, eller

Or. en

Ændringsforslag 418
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundhedsformål med 
forbehold af de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 81, eller

h) behandlingen og udvekslingen af 
helbredsoplysninger er nødvendig til 
sundhedsformål med forbehold af de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i 
artikel 81, eller

Or. en

Ændringsforslag 419
Jens Rohde



AM\922342DA.doc 33/167 PE502.055v01-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) behandlingen er nødvendig til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål med forbehold af de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i 
artikel 83, eller

i) behandlingen og udvekslingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål med 
forbehold af de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 83, eller

Or. en

Ændringsforslag 420
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages under 
kontrol af en offentlig myndighed. Et 
fuldstændigt register over straffedomme 
må kun føres under kontrol af en offentlig 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 421
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at arbejdsgivere, der overholder de kollektive aftaler, kan få oplysninger om 
(potentielle) ansattes straffedomme. Det gælder særlig ansatte, som arbejder med børn.

Ændringsforslag 422
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme, strafbare 
handlinger og forhold, som ikke har ført 
til en dom, eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
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medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed.

vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier for den registreredes 
grundlæggende rettigheder. Et 
fuldstændigt register over straffedomme 
må kun føres under kontrol af en offentlig 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten i 
henhold til de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 83a, eller under
tilsyn af en tilsynsmyndighed, eller hvis 
behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme eller forhindre en 
overtrædelse af love eller andre 
retsforskrifter, som den registeransvarlige 
er omfattet af, eller for at udføre en opgave 
af hensyn til vigtige samfundsinteresser, og 
for så vidt den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer formuleringen ved at tilføje tilsyn for organisationer, der 
behandler oplysninger om straffedomme. Desuden præciseres det i ændringsforslaget, at det 
ikke er alle tilfælde af behandling, der udføres for at efterkomme love og retsforskrifter, der 
specifikt er påkrævet i henhold til loven. I visse tilfælde sker behandlingen som led i en 
forsigtig risikoforvaltning med henblik på at forhindre en lovovertrædelse.
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Ændringsforslag 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) det er nødvendigt at behandle 
oplysninger af hensyn til den private 
sociale beskyttelse, særlig ved at 
tilvejebringe indkomstsikkerhed eller 
risikostyringsværktøjer, som er til bedste 
for den registrerede og personer, som 
denne har forsørgerpligt over for, og for 
den pågældendes aktiver eller ved at give 
lige muligheder mellem generationerne 
ved hjælp af fordeling.

Or. en

Ændringsforslag 425
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 426
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

3. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
betros opgaven med at udstede 
anbefalingerne vedrørende kriterierne, 
betingelserne og de fornødne garantier for
beskyttelse af de særlige kategorier af 
personoplysninger i overensstemmelse 
med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 427
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.
Den registeransvarlige for 
forskningsdatabaser giver generelle 
oplysninger om de oprindelige datakilder i 
forskningsdatabasen.

Or. en

Begrundelse

Hvis en registreret ønsker at vide, hvilke oplysninger der er registreret om vedkommende i en 
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forskningsdatabase, skal den registrerede kunne kontakte den oprindelige datakilde. 
Registeransvarlige for forskningsdatabaser skal give oplysninger om, hvilke kilder de 
anvender til at indsamle forskningsdata, og hvad dataene bruges til. Disse oplysninger skal 
gives generelt, på hjemmesider osv. med henvisning til den kilde, der leverer dataene. Der 
skal gives nærmere oplysninger om dataenes indhold fra den oprindelige datakilde.

Ændringsforslag 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Forordningen om databeskyttelse bør ikke 
finde anvendelse på anonymiserede 
oplysninger. Hvis de oplysninger, der 
behandles af en registeransvarlig, ikke 
sætter den registeransvarlige i stand til at 
identificere en fysisk person, er den 
registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere den registrerede alene 
for at overholde bestemmelserne i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke ved hjælp af midler 
anvendt af den registeransvarlige sætter 
den registeransvarlige i stand til at 
identificere en fysisk person, er den 
registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere den registrerede alene 
for at overholde bestemmelserne i denne 
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forordning.

Or. en

Ændringsforslag 430
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk eller juridisk person, er den 
registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere den registrerede alene 
for at overholde bestemmelserne i denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, særlig når de er
anonymiserede eller gjort pseudonyme, er
den registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere eller individualisere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 432
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig er anonyme, eller hvis
den registeransvarlige tilstræber at 
anonymisere de behandlede oplysninger, 
er den registeransvarlige ikke forpligtet til 
at indhente yderligere oplysninger om 
samtykke for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 433
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, skal den 
registeransvarlige ikke indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 434
Bernd Lange

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastsætter 
gennemsigtige og lettilgængelige regler for 
behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

1. Den registeransvarlige fastsætter 
gennemsigtige regler for behandlingen af 
personoplysninger og udøvelsen af 
registreredes rettigheder og giver efter 
anmodning de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 28, stk. 2, litra a)-g), 
til alle på en passende måde.

Or. en

Ændringsforslag 435
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger, som 
vedkommende i henhold til denne 
forordning er forpligtet til at give adgang 
til, til den registrerede i en letforståelig 
form, som kan forstås af en almindelig 
velinformeret, opmærksom og forstående 
gennemsnitsforbruger.

Or. en

Ændringsforslag 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Artikel 12 i direktiv 2002/58/EF og artikel 
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20 og artikel 21, stk. 3, litra e), i direktiv 
2002/22/EF er en gennemførelse af den 
registreredes ret til gennemsigtige 
oplysninger og kommunikation, som 
forudsætter, at den registeransvarlige 
informerer de registrerede om deres 
rettigheder i forbindelse med anvendelsen 
af deres personlige oplysninger og gør 
opmærksom på tilstedeværelsen af 
systemer, som er blevet udviklet i 
overensstemmelse med principperne om 
"indbygget databeskyttelse".

Or. en

Begrundelse

Artikel 12 i direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og artikel 20 
og 21 i forsyningspligtdirektivet dækker nummeroplysningstjenester som et led i 
forsyningspligtens omfang. Nummeroplysningstjenesteudbydernes databaser skal være 
"udtømmende", og medtagelsen af abonnentoplysninger er derfor vigtig, ligesom det er 
nødvendigt, at abonnenterne er klart informeret om alle deres valgmuligheder, uanset hvilken 
model en medlemsstat indfører (tilvalg, fravalg eller en blanding).

Ændringsforslag 437
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Især for små og mellemstore virksomheder vil det kunne medføre en omfattende bureaukratisk 
byrde, hvis der skal tilvejebringes elektronisk udstyr for at garantere en elektronisk 
behandling af proceduren.

Ændringsforslag 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Gebyrerne for iværksættelse af en 
handling eller fremsendelse af 
oplysninger efter anmodning fra den 
registrerede, der er omhandlet i stk. 1, må 
ikke overstige den registeransvarliges 
faktiske omkostninger ved at behandle 
anmodningerne.
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ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 441
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 442
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Et krav om udarbejdelse af standardformularer og -procedurer er nødvendigt for at sikre en 
effektiv gennemførelse af nærværende foranstaltning, navnlig i mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



AM\922342DA.doc 47/167 PE502.055v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 445
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 446
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, samt 
oplysninger om den faktiske behandling 
af personoplysninger, herunder 
kontraktvilkår og generelle betingelser, 
såfremt behandlingen er baseret på artikel 
6, stk. 1, litra b), og de legitime interesser, 
der forfølges af den registeransvarlige,
samt grundene til, at den 
registeransvarlige mener, at denne 
interesse tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og friheder, såfremt 
behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, 
litra f)

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.

Ændringsforslag 447
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares, når det er muligt at fastsætte et 
præcist tidsrum 

Or. en



AM\922342DA.doc 49/167 PE502.055v01-00

DA

Ændringsforslag 448
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares, og kriterierne for fastsættelse 
af dette tidsrum 

Or. fr

Ændringsforslag 449
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) det forventede tidsrum, hvori 
personoplysningerne opbevares

Or. en

Ændringsforslag 450
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) det maksimale tidsrum, hvori 
personoplysningerne opbevares

Or. de
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Begrundelse

Tidsrummet, hvori forskellige oplysninger opbevares, varierer meget og kan ofte ikke 
bedømmes nøjagtigt på forhånd. Alligevel bør det maksimale tidsrum, hvori 
personoplysningerne kan opbevares, nævnes.

Ændringsforslag 451
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) eksistensen af en vis 
behandlingsaktivitet, som særligt påvirker 
enkeltpersoner, samt en sådan 
behandlings følger for enkeltpersoner

Or. en

Ændringsforslag 452
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden

e) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden og procedurerne for 
indgivelse af sådanne klager

Or. en

Ændringsforslag 453
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for
tilsynsmyndigheden

e) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden samt de nødvendige 
oplysninger til at kontakte
tilsynsmyndigheden

Or. en

Ændringsforslag 454
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) modtagerne eller kategorierne af
modtagere af personoplysningerne

f) modtagerne af personoplysningerne

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.

Ændringsforslag 455
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) hvis den registeransvarlige behandler 
personoplysninger, jf. artikel 20, stk. 1, 
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skal de oplysninger, der gives, omfatte 
oplysninger om eksistensen af behandling 
med henblik på en foranstaltning af den 
art, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, 
og de tilsigtede virkninger af denne 
behandling på den registrerede.

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.

Ændringsforslag 456
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) oplysninger om særlige 
sikkerhedsforanstaltninger, der træffes 
for at beskytte personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 457
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) yderligere information, for så vidt denne 
information er nødvendig under hensyn til 
de særlige forhold, hvorunder 

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

hvorunder personoplysningerne indsamles, 
for at garantere en retfærdig behandling på 
vegne af den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 458
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De registrerede skal straks underrettes, hvis deres personoplysninger er blevet videregivet 
ulovligt og kan bruges mod dem (f.eks. sortlister).

Ændringsforslag 459
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 460
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 461
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 462
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) oplysningerne stammer fra en 
offentligt tilgængelig kilde 

Or. en

Ændringsforslag 464
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier for kategorier af modtagere, jf. 
stk. 1, litra f), krav til meddelelsen om 
mulig adgang, jf. stk. 1, litra g), kriterier 
for yderligere nødvendige informationer, 
jf. stk. 1, litra h), for særlige sektorer og i 
særlige situationer samt betingelserne og 
de fornødne garantier for undtagelser, jf. 
stk. 5, litra b). Kommissionen træffer 
herved i samråd med de berørte aktører
passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 465
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen kan fastlægge
standardformularer for indgivelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 
3, under behørigt hensyn til de særlige 
karakteristika og behov i forskellige 
sektorer og databehandlingssituationer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

8. Kommissionen fastlægger
standardformularer for indgivelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 
3, under behørigt hensyn til de særlige 
karakteristika og behov i forskellige 
sektorer og databehandlingssituationer
samt de relevante interessenters behov, 
herunder den mulige anvendelse af 
lagdelte meddelelser. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 466
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
efter anmodning og i et klart og forståeligt 
sprog at få bekræftet fra den 
registeransvarlige, om personoplysninger 
vedrørende vedkommende behandles, og 
om den registeransvarlige træffer 
foranstaltninger med hensyn til den 
registrerede, som er baseret på profiler, jf.
artikel 20, stk. 1. Dette finder også 
anvendelse på oplysninger, som kun giver 
mulighed for udpegning, hvis den 
registrerede på en verificerbar måde kan 
autentificere sig selv. Hvis sådanne 
personoplysninger behandles, og/eller der 
træffes sådanne foranstaltninger,
fremlægger den registeransvarlige følgende 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 467
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
efter anmodning at få bekræftet fra den 
registeransvarlige, om personoplysninger 
vedrørende vedkommende behandles.
Medmindre oplysningerne anvendes til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, fremlægger den 
registeransvarlige følgende oplysninger i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger:
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Or. en

Ændringsforslag 468
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de modtagere eller kategorier af 
modtagere, som personoplysningerne 
videregives eller er blevet videregivet til,
navnlig modtagere i tredjelande

c) de modtagere, som personoplysningerne 
videregives eller er blevet videregivet til,
herunder alle modtagere i tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 469
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

d) det maksimale tidsrum, hvori 
personoplysningerne opbevares

Or. de

Begrundelse

Tidsrummet, hvori forskellige oplysninger opbevares, varierer meget og kan ofte ikke 
bedømmes nøjagtigt på forhånd. Alligevel bør det maksimale tidsrum, hvori 
personoplysningerne kan opbevares, nævnes.

Ændringsforslag 470
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden

f) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden og procedurerne for 
indgivelse af sådanne klager

Or. en

Ændringsforslag 471
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) betydningen og de forventede 
konsekvenser af denne behandling, hvad 
angår mindst de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 20.

h) betydningen og de forventede 
konsekvenser af denne behandling.

Or. en
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Ændringsforslag 473
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvad angår foranstaltninger, der er 
baseret på profiler, relevante oplysninger 
om den logik, der er anvendt i 
profileringen

Or. en

Ændringsforslag 474
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) i givet fald på hvilken måde og til 
hvilke specifikke formål oplysningerne 
bliver behandlet til statistiske formål, og 
hvordan det sikres, at oplysninger, der gør 
det muligt at knytte oplysninger til en 
identificeret eller identificerbar 
registreret, opbevares adskilt fra de øvrige 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 475
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 

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

om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet. Den 
registeransvarlige kontrollerer identiteten 
for en registreret, som anmoder om 
adgang til oplysninger inden for de 
grænser, der er fastsat i artikel 5-10 i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at beskytte personoplysninger.

Ændringsforslag 476
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registrerede har til enhver tid ret 
til efter anmodning fra den 
registeransvarlige for datakilden at få 
bekræftet, om personoplysninger 
vedrørende vedkommende behandles til 
en forskningsdatabase i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 10.

Or. en

Begrundelse

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.
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Ændringsforslag 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastlægge
standardformularer og -procedurer for 
anmodning om og meddelelse af adgang til 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
herunder med henblik på verifikation af 
den registreredes identitet og meddelelse af 
personoplysninger til den registrerede 
under hensyntagen til de særlige 
karakteristika og behov i forskellige 
sektorer og databehandlingssituationer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

4. Kommissionen kan foreslå
standardformularer og fastlægge 
procedurer for anmodning om og 
meddelelse af adgang til oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 1, herunder med henblik 
på verifikation af den registreredes identitet 
og meddelelse af personoplysninger til den 
registrerede under hensyntagen til de 
særlige karakteristika og behov i 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 478
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registrerede kan kræve, at den 
registeransvarlige berigtiger urigtige 
personoplysninger om den registrerede. 
Den registrerede har ret til få kompletteret 
ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved 
at kræve en berigtigelse.

Den registrerede har ret til at kræve, at den 
registeransvarlige berigtiger urigtige 
personoplysninger om den registrerede. 
Den registrerede har ret til få kompletteret 
ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved 
at kræve en berigtigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 479
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 481
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede kan kræve, at den 
registeransvarlige sletter personoplysninger 
vedrørende den registrerede og undlader 
yderligere udbredelse af sådanne 
oplysninger, navnlig hvad angår 
personoplysninger, som den registrerede 
har stillet til rådighed, da vedkommende 
var barn, såfremt:

1. Den registrerede kan kræve, at den 
registeransvarlige sletter personoplysninger 
vedrørende den registrerede og undlader 
yderligere udbredelse af sådanne 
oplysninger, medmindre den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed eller en enhed bestilt af 
myndigheden, eller som på anden måde 
handler på vegne af myndigheden,
navnlig hvad angår personoplysninger, som 
den registrerede har stillet til rådighed, da 
vedkommende var barn, såfremt:
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Or. en

Begrundelse

Myndighederne har en lovfæstet forpligtelse til at føre flere registre, og oplysningerne i disse 
registre kan ikke slettes efter anmodning fra den registrerede.

Ændringsforslag 482
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede kan kræve, at den 
registeransvarlige sletter personoplysninger 
vedrørende den registrerede og undlader 
yderligere udbredelse af sådanne 
oplysninger, navnlig hvad angår 
personoplysninger, som den registrerede 
har stillet til rådighed, da vedkommende 
var barn, såfremt:

1. Den registrerede har ret til at kræve, at 
den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede og undlader yderligere 
udbredelse af sådanne oplysninger,
herunder hvad angår personoplysninger, 
som den registrerede har stillet til rådighed, 
da vedkommende var barn, såfremt:

Or. en

Begrundelse

Ordet "navnlig" antyder en stærkere betydning af retten til at blive glemt, når det drejer sig 
om et barn, end når det ikke drejer sig om et barn. Denne nuance er irrelevant. "Herunder" 
gør det muligt at gøre opmærksom på det særlige forhold, at den registrerede er et barn, uden 
at differentiere betydningen af den generelle ret til at blive glemt.

Ændringsforslag 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) personoplysningerne ikke længere er 
nødvendige til opfyldelse af de formål, 
hvortil de blev indsamlet eller
viderebehandlet, og den lovbestemte 
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behandlet, eller obligatoriske 
minimumsopbevaringsperiode er udløbet,
eller

Or. en

Ændringsforslag 484
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE502.055v01-00 66/167 AM\922342DA.doc

DA

Begrundelse

De offentlige myndigheder kan have et retligt grundlag for opbevaringen af oplysningerne, 
selv om de ikke behandles, for at sikre retssikkerheden for personerne.

Ændringsforslag 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 487
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registeransvarlige træffer alle 
rimelige foranstaltninger til at meddele 
enhver sletning til alle juridiske enheder, 
til hvem oplysningerne er blevet 
videregivet.

Or. en

Ændringsforslag 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Anvendelsen af stk. 1 afhænger af den 
registeransvarliges evne til at bekræfte 
identiteten af den registrerede, som 
anmoder om at få slettet oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 490
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort 
personoplysningerne, træffer denne alle 
rimelige foranstaltninger, herunder 
tekniske foranstaltninger, vedrørende 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for, for at 
underrette tredjeparter, der behandler 
sådanne oplysninger, om, at en registreret 

udgår
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ønsker, at de sletter alle link til, kopier af 
og gengivelser af disse personoplysninger. 
Hvis den registeransvarlige har godkendt, 
at en tredjepart offentliggør 
personoplysninger, er den 
registeransvarlige ansvarlig for denne 
offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort person-
oplysningerne, træffer denne alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende oplysninger, 
hvis offentliggørelse den registeransvarlige 
er ansvarlig for, for at underrette juridiske 
enheder, som den oprindelige 
registeransvarlige havde bemyndiget til at 
viderebehandle personoplysninger, og 
som behandler sådanne oplysninger, om, at 
en registreret ønsker, at de sletter alle link 
til, kopier af og gengivelser af disse 
personoplysninger. Den registeransvarlige
er ikke ansvarlig for de personoplysninger,
som den registrerede har offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 492
Bernd Lange

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Undtagelser fra de generelle regler ved at fastsætte, at anonymiserede oplysninger, nogle 
pseudonymiserede oplysninger, utilgængelige eller ulæselige oplysninger (f.eks. krypterede 
oplysninger eller backupoplysninger) bør undtages fra artikel 17, da det er besværligt eller 
endda umuligt at slette alle personoplysninger fra en tredjepart, og det ikke gavner 
enkeltpersoner at gøre det.

Ændringsforslag 494
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige foretager 
omgående sletningen, medmindre det er 
nødvendigt at bevare personoplysningerne:

3. Den registeransvarlige foretager 
omgående sletningen, uanset hvilken 
indsats det kræver, medmindre det er 
nødvendigt at bevare personoplysningerne:

Or. en

Ændringsforslag 495
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige foretager
omgående sletningen, medmindre det er 
nødvendigt at bevare personoplysningerne:

3. Den registeransvarlige foretager uden 
urimelig forsinkelse sletningen, 
medmindre det er nødvendigt at bevare og 
videregive personoplysningerne:

Or. en
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Ændringsforslag 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige foretager
omgående sletningen, medmindre det er 
nødvendigt at bevare personoplysningerne:

3. Den registeransvarlige foretager uden 
unødig forsinkelse sletningen, medmindre 
det er nødvendigt at bevare og videregive
personoplysningerne:

Or. en

Begrundelse

Hvis den registeransvarlige er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at bevare og behandle 
oplysninger, kan vedkommende også have pligt til at videregive disse oplysninger til relevante 
tilsynsmyndigheder, f.eks. anmeldelse af mistænkelige transaktioner til finansielle 
efterretningsenheder i forbindelse med bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning.

Ændringsforslag 497
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af hensyn til samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet i henhold til 
artikel 81

b) af hensyn til samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet og sundhedsformål
i henhold til artikel 81

Or. en

Ændringsforslag 498
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at opfylde en retlig forpligtelse til at 
bevare personoplysninger i henhold til EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, som 
den registeransvarlige er underlagt; 
medlemsstatens lovgivning skal forfølge
almene hensyn, respektere kernen i retten 
til beskyttelse af personoplysninger og stå i 
et rimeligt forhold til det legitime mål, der 
forfølges

d) for at opfylde en retlig forpligtelse til at 
bevare personoplysninger i henhold til EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, som 
den registeransvarlige er underlagt; 
medlemsstatens lovgivning skal kræve 
begrundelse for det almene hensyn, 
respektere princippet om retten til 
beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der 
forfølges

Or. en

Ændringsforslag 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Anmodninger om berigtigelse, 
sletning eller blokering af oplysninger 
berører ikke en behandling, som er 
nødvendig for at sikre, beskytte og bevare 
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et eller flere informationssystemers 
modstandsdygtighed. Endvidere finder 
retten til berigtigelse og/eller sletning af 
personoplysninger ikke anvendelse på 
personoplysninger, som skal opbevares i 
henhold til en lovbestemt forpligtelse, 
eller for at beskytte den 
registeransvarliges, registerførerens eller 
tredjeparters rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Der er situationer, hvor den registreredes ret til at få berigtiget eller slettet 
personoplysninger ikke bør finde anvendelse – f.eks. i overensstemmelse med EU-
medlemsstaters love og andre jurisdiktioner, som forlanger, at visse typer personoplysninger 
opbevares af hensyn til den nationale sikkerhed eller til efterforskning af potentielle 
overtrædelser.

Ændringsforslag 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dataportabilitet er en konkurrencemæssig foranstaltning og ikke en 
databeskyttelsesforanstaltning. Det kunne misbruges, da en ildesindet låneansøger kan ændre 
oplysningerne, fra han modtager sin kredithistorik fra en registerfører, og indtil han 
fremlægger den for en långiver. Det er ikke sikkert, at oplysningerne bliver opbevaret eller 
behandlet på det samme sprog i henhold til de samme kategorier eller procedurer. Det kunne 
også betyde, at organisationer skal videregive forretningshemmeligheder, intern knowhow 
eller oplysninger om andre kunder.

Ændringsforslag 502
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

De registrerede har ret til indsigt i henhold til artikel 15 i den foreslåede forordning. Denne 
indsigtsret giver alle registrerede ret til fra den registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der behandles. Artikel 18, som ville give de registrerede ret til at 
modtage en kopi af deres oplysninger i et elektronisk og struktureret format, bidrager ikke 
væsentligt til at styrke beskyttelsen af borgernes personoplysninger.

Ændringsforslag 503
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 504
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 505
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at det berører forpligtelsen i 
artikel 5, litra e), til at slette oplysninger, 
når de ikke længere er nødvendige, har
den registrerede, når personoplysninger 
behandles elektronisk og i et struktureret 
og almindeligt anvendt format, ret til efter 
anmodning af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

Or. en
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Ændringsforslag 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem.

Or. en

Ændringsforslag 507
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 508
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 509
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne ret berører ikke forpligtelsen til 
at slette oplysninger i henhold til artikel 5, 
litra e), når de ikke længere er 
nødvendige.

Or. en

Ændringsforslag 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
behandlingen af anonymiserede og 
pseudonymiserede oplysninger, såfremt 
den registrerede ikke er tilstrækkeligt 
identificerbar på grundlag af sådanne 
oplysninger, eller identifikationen ville 
kræve, at den registeransvarlige ophæver 
pseudonymiseringsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 511
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
hvis den registeransvarlige med 
rimelighed kan påvise, at det ikke er 
muligt at adskille den registreredes 
oplysninger fra oplysninger om andre 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 512
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 

3. Det elektroniske format, de relaterede 
funktioner og procedurerne for 
videregivelse af personoplysninger i
henhold til stk. 2 fastsættes af den 
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personoplysninger i henhold til stk. 2.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

registeransvarlige under henvisning til de 
mest hensigtsmæssige eksisterende 
branchestandarder eller som defineret af 
erhvervslivets interessenter eller 
standardiseringsorganer. Kommissionen 
fremmer og bistår industrien,
interessenterne og
standardiseringsorganerne med 
kortlægning og vedtagelse af tekniske 
standarder, nærmere regler og procedurer 
for videregivelse af personoplysninger i 
henhold til stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 513
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke være det beslutningstagende organ for specificeringen af det 
harmoniserede elektroniske dataformat. Den tilgang, der foreslås i dette ændringsforslag, er 
mere teknologineutral og er mere hensigtsmæssig i lyset af de mange sektorer, der er omfattet 
af denne forordning.
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Ændringsforslag 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Den registeransvarlige skal sikre 
tilstrækkelig dokumentation vedrørende 
den registreredes identitet, når den 
registrerede udøver sine rettigheder i 
medfør af artikel 14-19 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Borgerne skal dokumentere deres identitet for at håndhæve rettighederne for at sikre, at der 
ikke kan forekomme identitetstyveri.

Ændringsforslag 516
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den registreredes ret til at gøre indsigelse bør ikke afhænge af grunde, der vedrører den 
pågældendes særlige situation.

Ændringsforslag 517
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 518
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, eller 
hvis behandlingen foretages i henhold til 
artikel 6, stk. 1, litra f), har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde i et klart og forståeligt sprog, som er 
tilpasset den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

Or. en

Ændringsforslag 519
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 521
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 20 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger baseret på profilering Foranstaltninger baseret på automatisk 
behandling

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 522
Paul Rübig

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne tilgang forudsætter en negativ vurdering af profilering, som dog kan være yderst 
relevant i forbindelse med markedsføring, finansielle tjenester og handel med varer og 
tjenesteydelser. Ovenstående stykke bør udgå for at gøre en anden vurdering mulig og tillade 
profilering, medmindre profileringen medfører de konsekvenser, som præciseres senere.

Ændringsforslag 523
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registreret har ret til ikke at være 
genstand for en afgørelse, som er urimelig
og diskriminerende, og som er baseret 
alene på automatisk databehandling, der 
har til formål at vurdere bestemte 
personlige forhold vedrørende 
vedkommende eller analysere eller 
forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere brugen af udtrykket den registrerede og også det ved lov fastsatte 
begreb "urimelig og diskriminerende" i henhold til direktiv 2005/95/EF om urimelig 
handelspraksis.

Ændringsforslag 524
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En fysisk person har ret til ikke at være 
genstand for en afgørelse, som er urimelig
og diskriminerende, og som er baseret 
alene på automatisk databehandling, der 
har til formål at vurdere bestemte 
personlige forhold vedrørende 
vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 525
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller 
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 

1. En registreret er ikke genstand for en
afgørelse, som er urimelig og
diskriminerende, og som er baseret alene 
på automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
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formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

forhold vedrørende den registrerede.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Enhver registreret har ret til at anmode 
om ikke at være genstand for en 
foranstaltning, der berører den registrerede 
negativt, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere, analysere eller forudsige
den registreredes erhvervsevne, 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd.

Or. en

Begrundelse

Supplerende særskilte foranstaltninger til automatisk behandling af personoplysninger er kun 
berettigede i tilfælde, hvor foranstaltningen har negative retlige virkninger. Enhver anden 
profilering, der udgør behandling af personoplysninger, er normal behandling og allerede 
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omfattet af alle bestemmelserne i forordningen.

Ændringsforslag 527
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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 
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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 528
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oprettelsen af brugerprofiler med 
pseudonyme oplysninger er tilladt til 
reklameformål, markedsforskning og til 
en behovsorienteret tilrettelæggelse af 
telemedier, for så vidt den registrerede 
ikke gør indsigelse mod dette. Den 
registrerede informeres om retten til 
indsigelse. Brugerprofilerne må ikke 
bringes sammen med oplysninger om den 
person, som pseudonymet gælder for.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige formulering i artikel 20 kan medføre, at virksomheder skal indhente 
samtykke for enhver form for behandling af personoplysninger. For dog ikke at ødelægge især 
utallige små og mellemstore europæiske virksomheders forretningsmodeller og hermed give 
store amerikanske virksomheder en fordel bør visse former for databehandling under behørig 
hensyntagen til persondatasikkerheden være tilladt.

Ændringsforslag 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De registeransvarlige bør meddele den 
registrerede, hvis der foretages en sådan 
behandling, og give personen ret til at få 
en sådan afgørelse taget op.
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Or. en

Begrundelse

Der bør sondres klart mellem profilering med henblik på kreditvurdering og andre formål, 
ikke mindst fordi denne profilering tydeligt meddeles personen på forhånd.

Ændringsforslag 530
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Er baseret på pseudonyme 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Er baseret på den registeransvarliges 
legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 532
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, kan en 

udgår
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person kun gøres til genstand for en 
foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis behandlingen:
a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse 
eller opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som 
f.eks. retten til menneskelig indgriben, 
eller 
b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller
c) er baseret på den registreredes 
samtykke med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 7 og passende 
garantier.

Or. en

Ændringsforslag 533
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 534
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, er en
foranstaltning, der har retsvirkning for en
person, eller som berører vedkommende i 
væsentlig grad, og har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd
kun lovlig, hvis behandlingen:

Or. de

Begrundelse

Med en ændret tilgang er profilering tilladt, såfremt den registrerede har kendskab til 
profileringen og har mulighed for at få adgang til de anvendte personoplysninger (artikel 15) 
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og kan ændre oplysninger, der måtte være forkerte (artikel 16).

Ændringsforslag 535
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 537
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 538
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 539
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 540
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 541
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 

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

beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, og beskytter den registrerede 
mod mulig diskrimination på grundlag af 
foranstaltningerne i stk. 1, eller

Or. en

Ændringsforslag 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) er nødvendig for at overholde EU-retten 
eller medlemsstatens lovgivning eller

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke være de registeransvarliges opgave at kontrollere, om medlemsstatens 
lovgivning "fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser".

Ændringsforslag 543
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 544
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige formulering i artikel 20 kan medføre, at virksomheder skal indhente 
samtykke for enhver form for behandling af personoplysninger. For dog ikke at ødelægge især 
utallige små og mellemstore europæiske virksomheders forretningsmodeller og hermed give 
store amerikanske virksomheder en fordel bør visse former for databehandling under behørig 
hensyntagen til persondatasikkerheden være tilladt.

Ændringsforslag 545
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 546
Paul Rübig
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7, artikel 15 og artikel 16.

Or. de

Begrundelse

Med en ændret tilgang er profilering tilladt, såfremt den registrerede har kendskab til 
profileringen og har mulighed for at få adgang til de anvendte personoplysninger (artikel 15) 
og kan ændre oplysninger, der måtte være forkerte (artikel 16).

Ændringsforslag 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) er begrænset til pseudonymiserede 
oplysninger. Sådanne pseudonymiserede 
oplysninger må ikke samordnes med 
oplysninger om indehaveren af 
pseudonymet. Artikel 19, stk. 3, [nyt] 
finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i den tyske Telemedia-lov, som tilskynder til 
pseudonymisering af oplysninger og fastsætter en klar lovramme for profilering inden for 
bl.a. reklame og markedsføring.

Ændringsforslag 548
Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 549
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 550
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 551
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 552
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 553
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 554
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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den registrerede.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 555
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 557
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 558
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 560
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 561
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
19 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

udgår

Or. en

Begrundelse

Ligesom i forbindelse med artikel 6, stk. 3, har medlemsstaterne meget brede muligheder for 
at indføre national lovgivning, der skaber undtagelser til denne forordning. Dette vil medføre 
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forskellig gennemførelse af denne forordning i de enkelte medlemsstater, og det vil kunne 
udhule borgernes databeskyttelse.

Ændringsforslag 563
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af væsentlige økonomiske 
eller finansielle interesser, herunder valuta-
, budget- og skatteanliggender

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget bevarer formuleringen i direktiv 95/46/EF og giver ikke mulighed for alt 
for brede begrænsninger.

Ændringsforslag 564
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre vigtige
samfundsinteresser, navnlig væsentlige 
økonomiske eller finansielle interesser, 
herunder valuta-, budget- og
skatteanliggender

Or. en



AM\922342DA.doc 107/167 PE502.055v01-00

DA

Ændringsforslag 565
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kontrol-, tilsyns- eller 
reguleringsfunktioner, selv af midlertidig 
karakter, der er et led i den offentlige 
myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er 
nævnt i litra a)-d)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsmarkedets parter kan ved 
lovgivningsmæssige foranstaltninger 
begrænse rækkevidden af de rettigheder 
og forpligtelser, der er omhandlet i 
artikel 5, litra a)-e), artikel 11-20 og 
artikel 32, når en sådan begrænsning er 
aftalt ved nationale kollektive 
overenskomster som en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Arbejdsmarkedet reguleres meget forskelligt i de enkelte medlemsstater. Nogle medlemsstater 
har tradition for lovgivning, og andre medlemsstater har en høj grad af regulering, som er 
baseret på kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet.



PE502.055v01-00 108/167 AM\922342DA.doc

DA

Ændringsforslag 567
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Enhver lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 
skal opfylde de standarder for 
nødvendighed og proportionalitet og
indeholde specifikke bestemmelser mindst 
vedrørende:
a) de formål, der søges opnået med 
behandlingen
b) fastlæggelse af begrebet 
registeransvarlig
c) de specifikke formål med og metoder til 
behandlingen
d) kategorierne for personer, der er 
bemyndiget til at behandle de pågældende 
data
e) proceduren for behandling

f) beskyttelsesforanstaltninger over for de 
offentlige myndigheders vilkårlige 
indgriben

g) registreredes ret til information om 
denne begrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 568
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De begrænsninger, der gælder for 
private registeransvarliges behandling til 
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retshåndhævende formål bør ikke 
forpligte dem til at opbevare data ud over 
de data, der er strengt nødvendige for det 
oprindelige formål, der søges opnået, eller 
ændre deres it-arkitektur.

Or. en

Begrundelse

De begrænsninger, der gælder for den behandling, som udføres af private registeransvarlige 
til retshåndhævende formål, bør ikke forpligte dem til at opbevare data ud over de data, der 
er strengt nødvendige for det oprindelige formål, der søges opnået, eller ændre deres it-
arkitektur.

Ændringsforslag 569
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der omhandles i stk. 1, 
må ikke forpligte private 
registeransvarlige til at opbevare data ud 
over de data, der er strengt nødvendige for 
det oprindelige formål, der søges opnået.

Or. en

Ændringsforslag 570
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der omhandles i stk. 1, 
meddeles Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd med henblik på 
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udtalelse herfra. Hvis Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd mener, at den 
meddelte foranstaltning ikke opfylder 
kravene i stk. 2, informerer det 
Kommissionen. Kommissionen overvejer 
derefter at iværksætte proceduren i 
henhold til 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler 
og gennemfører passende foranstaltninger
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

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

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal være tilstrækkelig fleksibel for at gøre det muligt for forskellige 
organisationer at gennemføre de mest effektive tekniske og organisatoriske foranstaltninger, 
der passer til karakteren og strukturen af hver enkelt organisation.

Ændringsforslag 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registeransvarlige eller 
registerføreren skal efter anmodning fra 
den kompetente 
databeskyttelsesmyndighed påvise 
etableringen af tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Koncerner kan træffe fælles tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på en fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse.

Or. en



PE502.055v01-00 112/167 AM\922342DA.doc

DA

Ændringsforslag 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningerne, jf. stk. 1, omfatter
navnlig:

2. Disse foranstaltninger omfatter uden 
begrænsning:

Or. en

Ændringsforslag 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbevaring af dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 28;

a) uafhængigt tilsyn med forvaltning af 
behandling af personoplysninger for at 
sikre, at der er truffet effektive tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 577
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) gennemførelse af et 
kontrolstyringssystem, herunder fordeling 
af ansvarsområder, uddannelse af ansatte 
og fyldestgørende instruktioner

Or. en
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Ændringsforslag 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemførelse af datasikkerhedskrav 
som fastsat i artikel 30

b) etablering af passende politikker, 
instruktioner eller andre retningslinjer 
med henblik på at sikre, at den 
nødvendige databehandling opfylder 
kravene i forordningen samt procedurer 
og håndhævelse for at implementere disse 
retningslinjer fuldt ud

Or. en

Ændringsforslag 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse i henhold til 
artikel 33

c) etablering af passende 
planlægningsprocedurer for at sikre 
overholdelse og tackle eventuel risikabel 
behandling af personoplysninger forud 
for behandling

Or. en

Ændringsforslag 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse af kravene om 
forudgående godkendelse eller høring af 

d) etablering af tilstrækkelig 
dokumentation for databehandling for at 
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tilsynsmyndigheden i henhold til
artikel 34, stk. 1 og 2

sikre opfyldelse af forpligtelser i henhold 
til forordningen

Or. en

Ændringsforslag 581
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 582
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Procedurer, der kræver forudgående godkendelse, er dyre og tidskrævende for den 
registeransvarlige, og der kan endvidere ud fra et databeskyttelsesperspektiv stilles 
spørgsmålstegn ved deres merværdi sammenlignet med et system med forudgående 
underretning. Forudgående underretning, der kan give tilsynsmyndigheden mulighed for at 
reagere og handle, er tilstrækkelig og sikrer også en brugervenlig databeskyttelsesprocedure.
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Ændringsforslag 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udpegning af en
databeskyttelsesansvarlig i henhold til 
artikel 35, stk. 1.

e) etablering af tilstrækkelig kvalificeret 
databeskyttelsesorganisations eller -
ansvarlig på grundlag af tilstrækkelige 
midler til at føre tilsyn med 
gennemførelsen af de foranstaltninger, 
der er defineret i denne artikel, og 
overvåge, at kravene i forordningen 
opfyldes, med særlig vægt på sikring af 
organisatorisk uafhængighed for den 
pågældende databeskyttelsesansvarlige 
eller -organisation med henblik på at 
forhindre uhensigtsmæssige 
interessekonflikter. En sådan funktion 
kan udfyldes med en servicekontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilstedeværelse af bevidsthed om og 
uddannelse af de ansatte, der deltager i 
databehandlingen og 
beslutningsprocesser i denne 
sammenhæng, vedrørende forpligtelserne 
i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 585
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) etablering og dokumentation af de 
foranstaltninger, hvortil der henvises i 
artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 587
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den registeransvarlige offentliggør et 
resumé af de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1 og 2.

Or. en
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Ændringsforslag 588
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Enhver regelmæssig rapport af den 
registeransvarliges aktiviteter skal 
indeholde en beskrivelse af de politikker 
og foranstaltninger, der er nævnt i artikel 
22, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 590
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge betingelser for de 
kontrol- og revisionsmekanismer, der er 
nævnt i stk. 3, og kriterier for 
hensigtsmæssighed i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Princippet om ansvarlighed skal forvaltes af den registeransvarlige. Der kan ikke udstedes 
undtagelser til SMV'er. Ansvarlighed sikrer under alle omstændigheder, at foranstaltningerne 
passer til alle virksomhedsstørrelser.

Ændringsforslag 591
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 23 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indbygget databeskyttelse og
databeskyttelse gennem indstillinger

Databeskyttelse gennem indstillinger og 
indbygget databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 592
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 593
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registeransvarlige iværksætter under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau 
og omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen, både når metoderne til 
behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, passende 
foranstaltninger og procedurer, så 
behandlingen opfylder denne forordnings 
krav og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder. Dette indebærer 
både:
a) tekniske foranstaltninger i forbindelse 
med teknisk design og produktets eller 
tjenestens arkitektur, og
b) organisatoriske foranstaltninger, der 
relaterer til den registeransvarliges 
operationelle politikker.

Hvis en registeransvarlig har gennemført 
en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse i henhold til artikel 33, 
skal der tages højde for resultaterne heraf 
ved fastlæggelse af de foranstaltninger, 
som er nævnt i litra a) og b) i dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 594
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige iværksætter under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau 
og omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen, både når metoderne til 
behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, passende tekniske 

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

og organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder. Den registeransvarlige skal 
dog kun pålægges foranstaltninger, der 
står i rimeligt forhold til risikoen for 
databehandling afspejlet i karakteren af 
de personoplysninger, der skal behandles.

Or. en

Ændringsforslag 595
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der tages højde for beskyttelse af privatlivets fred ved ændring af systemer. 
Når systemer ændres, er der ofte fokus på tilføjelsen af en ny funktion, og i denne proces 
overses det, at der fortsat skal tages højde for den indledende beskyttelse af privatlivets fred.

Ændringsforslag 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Sådanne foranstaltninger og 
procedurer skal: 

a) tage tilstrækkelig højde for eksisterende 
tekniske standarder og forordninger på 
området for offentlig sikkerhed
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b) følge principperne om neutralitet i 
relation til teknologi, tjenester og 
forretningsmodeller
c) være baseret på globale industristyrede 
indsatser og standarder

d) tage passende hensyn til den 
internationale udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 598
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne skal, indtil der er 
truffet obligatoriske foranstaltninger i 
henhold til stk. 1, sikre, at der ikke 
indføres krav om indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser med henblik på at beskytte 
fysiske personer i forhold til behandling 
af personoplysninger, idet sådanne krav 
kan påvirke tilgængeliggørelsen på 
markedet og den frie bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser i og mellem
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at anerkende, at indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger er et hensigtsmæssigt koncept. 
Kommissionens forslag giver ikke tilstrækkelig sikkerhed, da der er risiko for eventuelle 
begrænsninger i den frie bevægelighed. Den fastsatte standardiseringsmekanisme, som 
fremgår af EU's standardiseringspakke, har til hensigt at harmonisere de gældende 
bestemmelser og fremme den frie bevægelighed.
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Ændringsforslag 599
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles 
eller opbevares ud over, hvad der er 
nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Dette skal sikres ved 
anvendelse af tekniske og/eller 
organisatoriske foranstaltninger i 
henhold til relevans. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer, og at 
registrerede kan kontrollere 
distributionen af deres personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 600
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.
Bestemmelserne i sætning 1 og 2 finder 
ikke anvendelse med hensyn til 
behandling af oplysninger, hvis formål er 
opfyldelse af obligatoriske forpligtelser 
og/eller er i offentlighedens interesse, for 
så vidt som en sådan forpligtelse eller 
opgave er rettet imod den bedste 
opbygning af en database. Dette gælder 
navnlig registre for 
telekommunikationsabonnenter.

Or. en

Ændringsforslag 601
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved gennemførelse af bestemmelserne 
i denne forordning sikres det, at der ikke 
pålægges 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.

Or. en

Ændringsforslag 603
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende tilstrækkelige 
foranstaltninger og mekanismer som 
omhandlet i stk. 1 og 2, navnlig med 
hensyn til krav til indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende tilstrækkelige 
foranstaltninger og mekanismer som 
omhandlet i stk. 1 og 2, navnlig med 
hensyn til krav til indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 605
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende tilstrækkelige 
foranstaltninger og mekanismer som 
omhandlet i stk. 1 og 2, navnlig med 
hensyn til krav til indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende tilstrækkelige 
foranstaltninger og mekanismer som 
omhandlet i stk. 1 og 2, navnlig med 
hensyn til kravene til indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 606
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvor det er nødvendigt, kan der 
vedtages foranstaltninger for at sikre, at 
terminaludstyr konstrueres på en måde, 
der er forenelig med Rådets beslutning 
87/95/EØF af 22. december 1986 om 
standardisering inden for 
informationsteknologi og 
telekommunikation og i overensstemmelse 
med internationale industristyrede 
standardiseringstiltag.

Or. en

Ændringsforslag 608
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordningen, som de fælles registeransvarlige skal indgå i, skal afspejle de fælles 
registeransvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Fælles registeransvarlige 
befinder sig ikke nødvendigvis i samme forhandlingsposition, når det drejer sig om 
kontraktaftaler. Derudover er det ikke alle fælles registeransvarlige, som har et direkte 
forhold til den registrerede, og de kontrollerer ikke de samme typer og mængder af 
personoplysninger.
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Ændringsforslag 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til definitionen om registeransvarlig (artikel 4, punkt 5) er det 
vigtigt at klarlægge, at den registeransvarlige bestemmer formålet med databehandlingen, 
mens registerføreren afgør betingelser og hjælpemidler.

Ændringsforslag 611
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en registeransvarlig i et tredjeland, 
hvor Kommissionen har afgjort, at dette 
tredjeland sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med artikel 41

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 612
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under
250 personer

b) virksomheder, der behandler 
personoplysninger om under 250 personer

Or. en

Ændringsforslag 613
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarliges udpegning af en 
repræsentant berører ikke eventuelle 
retslige skridt mod den registeransvarlige 
selv.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 614
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig, vælger 
den registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig og 
indebærer behandling af oplysninger, som 
gør det muligt for registerføreren at 
identificere den registrerede, vælger den 
registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
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beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger. Den registeransvarlige er 
alene ansvarlig for at sikre 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis det f.eks. grundet anonyme teknikker er teknisk umuligt for registerføreren at identificere 
den registrerede, finder artikel 26 ikke anvendelse. En mindskelse af de administrative byrder 
vil øge investeringerne i effektive anonyme teknologier og anvendelsen af et stærkt system 
med begrænset adgang, som ultimativt vil øge beskyttelsen af de registrerede.

Ændringsforslag 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring er vigtig, idet den vil medvirke til at fremme anvendelsen af anonyme 
teknikker og dermed bidrage til målsætningen om dataminimering. Jo mindre registerføreren 
ved om den registrerede, jo bedre.

Ændringsforslag 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling ved en registerfører
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige,
hvori det navnlig fastsættes, at
registerføreren:

2. Gennemførelse af en behandling ved en 
registerfører skal ske i henhold til en 
kontrakt eller et andet retligt bindende 
dokument mellem registerføreren og den 
registeransvarlige. Den registeransvarlige 
og registerføreren skal frit kunne 
fastlægge deres respektive roller og 
ansvarsområder med hensyn til kravene i 
denne forordning og sørge for følgende:

Or. en

Begrundelse

Forholdet mellem registeransvarlig og registerfører skal reguleres af almindelig aftaleret, 
hvor enhver aftalepart frit kan forhandle sine rettigheder og forpligtelser som en del af 
aftalen.

Ændringsforslag 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling ved en registerfører
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at 

2. Gennemførelse af en behandling ved en 
registerfører skal ske i henhold til en 
kontrakt eller et andet retligt bindende 
dokument mellem registerføreren og den 
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registerføreren: registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kun handler efter instruks fra den 
registeransvarlige, navnlig hvis 
videregivelse af de anvendte 
personoplysninger er forbudt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kun handler efter instruks fra den 
registeransvarlige, navnlig hvis 
videregivelse af de anvendte 
personoplysninger er forbudt

a) registerføreren kun handler efter 
instruks fra den registeransvarlige, navnlig 
hvis videregivelse af de anvendte 
personoplysninger er forbudt

Or. en

Ændringsforslag 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kun beskæftiger personale, som har 
forpligtet sig til at overholde en 
tavshedspligt eller i henhold til 
lovgivningen er underlagt tavshedspligt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 622
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tager højde for princippet om 
indbygget databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) iværksætter alle krævede 
foranstaltninger i henhold til artikel 30

udgår

Or. en

Ændringsforslag 624
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er besværligt administrativt og afspejler ikke situationen for registerførere, der 
beskæftiger et betydeligt antal (ofte SMV'er) registerførere som underleverandører. Det er 
registerførerens ansvar at udvise rettidig omhu og etablere et ansvar i henhold til almindelig 
aftaleret med de pågældende underleverandører. Genetableringen af det kontraktlige forhold 
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mellem den registeransvarlige og registerføreren hver gang den registeransvarlige indgår 
kontrakt med en underleverandør, vil medføre enorme byrder for alle parter uden nogen 
garanti for øget databeskyttelse for de registrerede.

Ændringsforslag 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

udgår

Or. en

Ændringsforslag 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de
nødvendige tekniske og organisatoriske
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter og registerførerens 
evne til at assistere med rimelig indsats, 
efter aftale med den registeransvarlige 
tilvejebringer de passende og relevante
tekniske og organisatoriske krav, der 
understøtter den registeransvarliges evne
til at besvare anmodninger om udøvelse af 
den registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

Or. en
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Begrundelse

Navnlig tekniske aspekter, f.eks. i forbindelse med cloud, er ofte hverken ønskværdige på 
grundlag af princippet om dataminimering eller mulige for registerføreren med henblik på at 
bistå de registeransvarlige i deres anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder.

Ændringsforslag 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bistår den registeransvarlige i indsatsen 
for at sikre, at kravene i henhold til artikel 
30-34 overholdes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bistår den registeransvarlige i indsatsen
for at sikre, at kravene i henhold til artikel
30-34 overholdes

f) for så vidt det er muligt på grund af 
karakteren af behandling af de 
oplysninger, der er tilgængelige for 
registerføreren, og dennes evne til at bistå 
med rimelig indsats, indgås en aftale om, 
hvordan det sikres, at kravene i henhold til 
artikel 28-34 overholdes

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 26, stk. 2, litra e).
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Ændringsforslag 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og/eller destruerer dem på 
en kommercielt accepteret måde

Or. en

Begrundelse

Gøre udtrykkeligt opmærksom på destruering for at sikre, at dataminimering er fysisk 
gennemført.

Ændringsforslag 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stiller alle informationer, der er udgår
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nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, 
til rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 634
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) tager højde for principperne om 
indbygget databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren dokumenterer skriftligt 
den registeransvarliges instrukser og 
registerførerens forpligtelser, der er 
omhandlet stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 636
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette skaber retlig usikkerhed og er i strid med målsætningen om dataminimering. Hvis 
registerføreren behandler data i strid med den registeransvarliges instruktioner, overtræder 
registerføreren kravene i kontrakten. Hvis der er en legitim måde, hvorpå registerføreren kan 
behandle data i strid med den registeransvarliges instruktioner, vil dette medføre en række 
utilsigtede konsekvenser, f.eks. en forpligtelse for de registrerede til at etablere et forhold med 
registerføreren for at udøve deres rettigheder i henhold til kapitel III.

Ændringsforslag 638
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende en 
registerførers ansvar, pligter og opgaver i 
overensstemmelse med stk. 1 samt 
betingelser, der gør det muligt at behandle 
personoplysninger i en koncern, navnlig 
hvad angår kontrol og rapportering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Princippet om ansvarlighed skal forvaltes af den registeransvarlige og registerføreren.

Ændringsforslag 639
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende en 
registerførers ansvar, pligter og opgaver i 
overensstemmelse med stk. 1 samt 
betingelser, der gør det muligt at behandle 
personoplysninger i en koncern, navnlig 
hvad angår kontrol og rapportering.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende en 
registerførers ansvar, pligter og opgaver i 
overensstemmelse med stk. 1 samt 
betingelser, der gør det muligt at behandle 
personoplysninger i en koncern, navnlig 
hvad angår kontrol og rapportering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 641
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 643
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Effektiv databeskyttelse kræver, at organisationer har en tilstrækkelig dokumenteret forståelse 
af deres databehandlingsaktiviteter. Imidlertid er opbevaringen af dokumentation for alle 
behandlingsaktiviteter uforholdsmæssig besværlig. Frem for at opfylde de bureaukratiske 
behov bør målet være at sikre, at dokumentationen hjælper de registeransvarlige og 
registerførerne med at opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig og den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
opbevarer passende dokumentation for den 
vigtigste behandling, der gennemføres 
under denne.

Or. en

Ændringsforslag 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forpligtelsen for den 
registeransvarlige finder ikke anvendelse 
på SMV'er, der udelukkende behandler 
data som en biaktivitet ud over salg af 
varer eller tjenester. Biaktiviteter bør 
defineres som erhvervs- eller 
ikkehandelsrelaterede aktiviteter, der ikke 
er forbundet med hovedaktiviteterne i en 
virksomhed. Med hensyn til 
databeskyttelse skal 
databehandlingsaktiviteter, der ikke 
repræsenterer over 50 % af 
virksomhedens omsætning, betragtes som 
supplerende.

Or. en

Ændringsforslag 646
Giles Chichester

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

2. Kernedokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen til artikel 28, stk. 1.

Ændringsforslag 647
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 648
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige

Or. en
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Ændringsforslag 649
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 650
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 651
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder 
identifikation af dette tredjeland eller 
denne internationale organisation, og i 
tilfælde af videregivelser i henhold til 

udgår
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artikel 44, stk. 1, litra h), dokumentation 
af fornødne garantier

Or. en

Ændringsforslag 652
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 653
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af de mekanismer, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og
registerføreren samt den 

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

stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige:

Or. en

Ændringsforslag 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige:

Or. en

Ændringsforslag 657
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 658
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 659
Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 660
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 661
Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer for den 
dokumentation, der er omhandlet i stk. 1.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk.
2.

Or. en

Ændringsforslag 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 663
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant samarbejder efter anmodning 
med tilsynsmyndigheden ved udøvelsen af 
dennes hverv, navnlig ved at udlevere 
oplysninger som nævnt i artikel 53, stk. 2, 
litra a), og ved at give adgang som nævnt i 
litra b) i samme stykke.

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant samarbejder efter anmodning
med tilsynsmyndigheden ved udøvelsen af 
dennes hverv, navnlig ved at udlevere 
oplysninger som nævnt i artikel 53, stk. 2, 
litra a), og ved at give adgang som nævnt i 
litra b) i samme stykke. Den 
registeransvarlige og registerføreren samt 
den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter begrundet 
anmodning om dokumentadgang 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden i et elektronisk 
format.

Or. en

Ændringsforslag 665
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den tilsynsførende og 
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registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat for hele eller dele af 
dataforvaltningen, har de mulighed for at 
bestemme deres hovedvirksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 666
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og 
karakteren af de personoplysninger, der
skal beskyttes.

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og 
karakteren af de personoplysninger, der 
skal beskyttes. Den registeransvarlige 
eller registerføreren skal imidlertid kun 
tage hensyn til de foranstaltninger, der er 
rimelige i forhold til den risiko, 
behandlingen af den registreredes 
personoplysninger indebærer, grundet 
oplysningernes karakter.

Or. en

Ændringsforslag 667
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 

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

at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
adgang, eller ændring af 
personoplysninger. Hvis en 
registeransvarlig har foretaget en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse i henhold til artikel 33, 
skal der tages højde for resultaterne af 
denne analyse i evalueringen af de 
pågældende risici. 

Or. en

Ændringsforslag 668
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 
at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
adgang, eller ændring af 
personoplysninger. Den registeransvarlige 
træffer navnlig foranstaltninger til 
forvaltning af informationssikkerhed, der, 
hvis det er relevant, omfatter 
gennemførelse af en 
informationssikkerhedspolitik, der er 
specifik for den pågældende 
databehandling.

Or. en
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Ændringsforslag 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarliges og 
registerførerens gennemførelse af 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 og 
2 og praktiske udførelse, som vil kræve 
behandling af visse data for at øge 
netværks- og informationssikkerheden, 
hører under artikel 6, stk. 1, litra f).

Or. en

Ændringsforslag 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De retlige forpligtelser som omhandlet 
i stk. 1 og 2, der vil kræve behandling af 
personoplysninger i det omfang, som er 
strengt nødvendigt for at sikre netværks-
og informationssikkerhed, udgør en 
legitim interesse, der forfølges af eller på 
vegne af en registeransvarlig og en 
registerfører. 

Or. en

Begrundelse

Registeransvarlige og registerførere sikrer, at de har truffet de rette organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre beskyttelse af behandlingen og dermed fremme af den 
overordnede netværks- og informationssikkerhed. Hvis den registeransvarliges eller 
registerførerens gennemførelse af sådanne foranstaltninger kræver, at databehandlingen 
sikrer netværks- og informationssikkerhed, skal denne behandling betragtes som værende af 
legitim interesse for behandlingen i tråd med betragtning 39 og artikel 6, stk. 1, litra f). Et 
praktisk eksempel på sådanne foranstaltninger er Kommissionens blokering af visse IP-numre 
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af sikkerhedshensyn som illustreret i Kommissionens svar på forespørgsel E-007574/2012.

Ændringsforslag 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 673
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved brud på persondatasikkerheden, når 
bruddet sandsynligvis vil have retlige 
konsekvenser til skade for privatlivets fred 
for den registrerede, anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 675
Ivailo Kalfin
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved brud på persondatasikkerheden, der 
vil medføre betydelig risiko for borgerne,
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtig kun at anmelde brud på datasikkerheden, der har væsentlig betydning for den 
offentlige sikkerhed. Hvis der er for mange anmeldelser af trivielle brud, vil borgerne ikke 
længere reagere, når de orienteres herom. Det er urealistisk at foretage en seriøs anmeldelse 
af et væsentligt brud inden for 24 timer. For hurtig anmeldelse vil ofte resultere i udstedelse 
af efterfølgende justeringer, og sådanne meddelelser vil underminere borgernes tillid -
navnlig hvis der er flere af disse meddelelser. 
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Ændringsforslag 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er
konstateret.

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren uden 
unødig forsinkelse den registeransvarlige, 
når et brud på persondatasikkerheden, som 
sandsynligvis vil have retlige 
konsekvenser til skade for privatlivets fred 
for den registrerede, er identificeret.

Or. en

Ændringsforslag 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) beskrive de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige foreslår eller har 
iværksat for at afhjælpe bruddet på 
persondatasikkerheden.

e) beskrive de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige foreslår eller har 
iværksat for at afhjælpe bruddet på 
persondatasikkerheden og/eller mindske 
konsekvenserne.

Or. en

Ændringsforslag 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 680
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tilsynsmyndigheden fører et offentligt 
register over de forskellige former for 
brud, der er anmeldt.

Or. en

Ændringsforslag 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for

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

registrering af rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 682
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Til klarlæggelse af teksten.

Ændringsforslag 683
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 684
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 685
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Underretningen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal omfatte karakteren af 
bruddet på persondatasikkerheden og 
indeholde mindst de oplysninger og 

2. Underretningen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal være omfattende, 
tydelig og forståelig for alle og omfatte 
karakteren af bruddet på 
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anbefalinger, der er omhandlet i artikel 31, 
stk. 3, litra b) og c).

persondatasikkerheden og indeholde 
mindst de oplysninger og anbefalinger, der 
er omhandlet i artikel 31, stk. 3, litra b), c)
og d).

Or. en

Ændringsforslag 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på 
persondatasikkerheden, hvis
tilsynsmyndigheden finder det godtgjort 

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

passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og hvis disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige, ubrugelige eller 
anonymiserede for alle, der ikke har lovlig 
adgang hertil.

Or. en

Ændringsforslag 688
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud 
på persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

5. Kommissionen tillægges efter høring af 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 86 med henblik på nærmere 
fastlæggelse af kriterier og krav vedrørende 
omstændigheder, hvor et brud på 
persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Meddelelse af brud på 

persondatasikkerheden til andre 
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organisationer

En registeransvarlig, der meddeler et brud 
på persondatasikkerheden til en 
registreret i henhold til artikel 32, kan 
underrette en anden organisation, en 
statslig institution eller en del af en 
statslig institution om bruddet på 
persondatasikkerheden, hvis den 
pågældende organisation, statslige 
institution eller del heraf eventuelt kan 
mindske risikoen for skade som følge af 
bruddet, eller afhjælpe den pågældende 
skade. Sådanne meddelelser kan afgives 
uden at informere den registrerede, hvis 
afsløringen udelukkende foretages for at 
mindske risikoen for skade for den 
registrerede som følge af bruddet eller 
afhjælpe den pågældende skade.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde kan andre organisationer eller regeringsinstitutioner bistå i afhjælpningen af 
den eventuelle skade for den registrerede som følge af et brud på persondatasikkerheden, hvis 
de orienteres om bruddet og omstændighederne herfor.


