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Ændringsforslag 690
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Kapitel IV – afdeling 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KONSEKVENSANALYSE 
VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 
OG FORUDGÅENDE GODKENDELSE

KONSEKVENSANALYSE 
VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 
OG FORUDGÅENDE UNDERRETNING

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger. SMV'er skal kun 
udføre en konsekvensanalyse efter tre års 
integration, hvor databehandlingen 
betragtes som en central aktivitet i deres 
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virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Inden for de første tre år efter etableringen af en virksomhed går gennemsnitligt 80 % af 
nyetablerede SMV'er konkurs. Anvendelse af denne tidsperiode, før konsekvensanalysen er 
påkrævet, vil resultere i, at alle virksomheder får en chance for at etablere sig, før de 
pålægges en udgift, der kan beløbe sig til tusindvis af euro.

Ændringsforslag 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, eller hvor 
behandling finder sted som et 
infrastrukturprojekt inden for den 
offentlige sektor, gennemfører den 
registeransvarlige en konsekvensanalyse af 
den planlagte behandling, for så vidt angår 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 

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

frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører
den registeransvarlige en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger. En enkelt analyse er 
tilstrækkelig for at håndtere et sæt 
behandlingsaktiviteter, der udgør 
lignende risici.

Or. en

Begrundelse

En ny konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred bør kun pålægges, hvis en 
proces eller et projekt udgør væsentligt nye eller forandrede risici forbundet med privatlivets 
fred i forhold til det, der tidligere har været analyseret. Hvor en lignende proces eller et 
lignende projekt tidligere har gennemgået en konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af 
privatlivets fred, bør kun de aspekter af processen eller projektet, der er nye eller forandrede, 
kræve en ny analyse.

Ændringsforslag 694
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 695
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. SMV'er skal kun udføre en 
konsekvensanalyse efter tre års 
integration, hvis databehandlingen 
betragtes som en central aktivitet i deres 
virksomhed. Det vil sige, hvis salg eller 
omsætning fra behandling udgør 50 % af 
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SMV'ens omsætning.

Or. en

Begrundelse

Forskning viser, at de fleste SMV'er går konkurs inden for de første tre driftsår. Anvendelse af 
denne tidsperiode, før konsekvensanalysen er påkrævet, vil resultere i, at alle virksomheder 
får en chance for at etablere sig, før de oplever store omkostninger.

Ændringsforslag 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad 

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning, som 
er til skade for vedkommende

Or. en

Ændringsforslag 698
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
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økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad

økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad, herunder eventuel 
yderligere behandlingsaktivitet af den 
type, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i 
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 699
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk
eller juridisk person eller med henblik på 
analyse eller forudsigelse af en fysisk 
persons økonomiske situation, lokalitet, 
sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd baseret på 
elektronisk databehandling, som kan 
resultere i foranstaltninger, der har 
retsvirkning for vedkommende eller 
berører vedkommende i væsentlig grad

Or. de

Ændringsforslag 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

helbred, politiske holdninger, religiøs 
overbevisning, straffedomme, race og 
etnisk oprindelse eller med henblik på 
ydelse af sundhedsydelser, epidemiologisk 
forskning eller undersøgelse af psykiske 
eller smitsomme sygdomme, hvis 
oplysningerne behandles med det formål at 
træffe foranstaltninger eller beslutninger 
vedrørende omfattende grupper af 
specifikke personer

Or. en

Ændringsforslag 701
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 702
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)
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Or. en

Ændringsforslag 703
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) personoplysninger i omfattende registre 
vedrørende børn, genetiske data eller 
biometriske data

d) personoplysninger i registre vedrørende 
børn, genetiske data eller biometriske data

Or. en

Ændringsforslag 704
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, 
som kan sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser samt tage hensyn til 
moderne teknologier og metoder, der kan 
forbedre privatlivets fred for borgerne.
Hvor der findes europæiske 
retningslinjer, danner sådanne 
retningslinjer grundlag for 
konsekvensanalysen.
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Or. en

Ændringsforslag 705
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 706
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 707
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 708
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 709
Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 710
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 712
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, der 
kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav vedrørende

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

den i stk. 3 omhandlede analyse, herunder 
betingelser for skalerbarhed, kontrol og 
mulighed for revision. 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 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 714
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 

7. Med forbehold af de tidligere 
bestemmelser fastsætter Kommissionen
senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden standarder og 
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vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

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

Or. en

Ændringsforslag 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse skal anses som privilegeret 
kommunikation.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastlægge dette for at berolige virksomheder, som er bekymrede for at 
innovative nye processer, der g forretningshemmeligheder, bliver offentliggjort.

Ændringsforslag 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudgående godkendelse og forudgående
høring

Forudgående høring

Or. en

Ændringsforslag 717
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren indhenter godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede:

a) hvis en registeransvarlig i forbindelse 
med mindreårige udfører en 
behandlingsaktivitet af den type, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 1, i denne 
forordning
b) hvis en registeransvarlig eller 
registerfører vedtager 
kontraktbestemmelser som omhandlet i 
artikel 42, stk. 2, litra d)

c) hvis en registeransvarlig ikke fastsætter 
de fornødne garantier i et retligt bindende 
instrument som omhandlet i artikel 42, 
stk. 5, om videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation

d) hvis en registeransvarlig eller 
registerfører videregiver 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation på baggrund af 
undtagelserne i artikel 44
e) hvis en registeransvarlig udfører 
behandlingsaktiviteter som omhandlet i 
artikel 81, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3.
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Or. en

Ændringsforslag 718
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 720
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, hører 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt:

2. Den registeransvarlige hører 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt:

Or. en
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Ændringsforslag 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, hører
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt:

2. Den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, kan høre
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 722
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, hører 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 723
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 34 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse udført i henhold til artikel 
33 viser, at en behandling i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål kan indebære 
store konkrete risici, eller

a) en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse udført i henhold til artikel 
33 viser, at en behandling i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål kan indebære 
store konkrete risici, herunder især 
risikoen for, at aktiviteterne kan få en 
diskriminerende virkning, eller

Or. en

Ændringsforslag 724
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Tilsynsmyndigheden indhenter de 
registreredes repræsentanters og 
Databeskyttelsesrådets synspunkter 
angående den planlagte behandling

Or. en

Ændringsforslag 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilsynsmyndigheden vurderer, at det er 
nødvendigt at udføre en forudgående 
høring vedrørende en behandling, der 
sandsynligvis kan indebære specifikke 
risici for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, og som er 

b) tilsynsmyndigheden vurderer, at det er 
nødvendigt at udføre en forudgående 
høring vedrørende en behandling, der 
sandsynligvis kan indebære specifikke 
risici for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål.
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angivet i henhold til stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for at lade stk. 4 udgå.

Ændringsforslag 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at den 
planlagte behandling ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
navnlig hvis risiciene ikke identificeres 
eller afhjælpes tilstrækkeligt, forbyder 
myndigheden den planlagte behandling og 
stiller forslag til, hvordan den manglende 
overholdelse kan afhjælpes.

3. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at den 
planlagte behandling ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
navnlig hvis risiciene ikke identificeres 
eller afhjælpes tilstrækkeligt, forbyder 
myndigheden den planlagte behandling og 
stiller forslag til, hvordan den manglende 
overholdelse kan afhjælpes. En sådan 
beslutning skal kunne appelleres ved en 
kompetent domstol og kan måske ikke 
håndhæves under appelbehandlingen, 
medmindre behandlingen resulterer i 
øjeblikkelig alvorlig skade for de 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at den 
planlagte behandling ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 

3. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed 
i overensstemmelse med sine beføjelser 
fastslår, at den planlagte behandling ikke 
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navnlig hvis risiciene ikke identificeres 
eller afhjælpes tilstrækkeligt, forbyder 
myndigheden den planlagte behandling og 
stiller forslag til, hvordan den manglende 
overholdelse kan afhjælpes.

er i overensstemmelse med denne 
forordning, navnlig hvis risiciene ikke 
identificeres eller afhjælpes tilstrækkeligt, 
forbyder myndigheden den planlagte 
behandling og stiller forslag til, hvordan 
den manglende overholdelse kan afhjælpes.

Or. en

Ændringsforslag 728
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis tilsynsmyndigheden er af den 
opfattelse, at den planlagte behandling 
kan udgøre en risiko for diskriminerende 
behandling af de registrerede, skal den 
kræve, at behandlingens reelle virkninger 
skal overvåges for sådanne følger, og at 
den med regelmæssige intervaller skal 
forsynes med alle de nødvendige 
oplysninger til at vurdere dette.

Or. en

Ændringsforslag 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden fastsætter og 
offentliggør en liste over de former for 
behandling, som er underlagt krav om 
forudgående høring i henhold til stk. 2, 
litra b). Tilsynsmyndigheden indgiver 
disse lister til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

udgår
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Or. en

Begrundelse

For administrativt kompleks til at kunne gennemføres effektivt især set i lyset af behovet for at 
have en sektoruafhængig, fremtidssikret forordning.

Ændringsforslag 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis listen indgivet i henhold til stk. 4 
omfatter behandlingsaktiviteter, der
vedrører udbud af varer eller tjenester til 
registrerede i flere medlemsstater eller 
overvågning af sådanne registreredes 
adfærd, eller som i væsentlig grad kan 
påvirke den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i artikel 57, 
inden vedtagelsen af listen.

5. Hvis behandlingsaktiviteter vedrører 
udbud af varer eller tjenester til 
registrerede i flere medlemsstater eller 
overvågning af sådanne registreredes 
adfærd eller i væsentlig grad kan påvirke 
den frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

Or. en

Begrundelse

Retter sammenhængsmekanismen i den retning, hvor den er mest hensigtsmæssig, i 
overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 58, stk. 2.

Ændringsforslag 731
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren indgiver den i artikel 33 
omhandlede konsekvensanalyse 

6. Den registeransvarlige indgiver den i 
artikel 33 omhandlede konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse til 



AM\923501DA.doc 25/122 PE502.174v02-00

DA

vedrørende databeskyttelse til 
tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
andre oplysninger, der sætter 
tilsynsmyndigheden i stand til at vurdere 
behandlingens overensstemmelse og 
navnlig risiciene for beskyttelsen af 
registreredes personoplysninger og 
tilknyttede garantier.

tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
andre oplysninger, der sætter 
tilsynsmyndigheden i stand til at vurdere 
behandlingens overensstemmelse og 
navnlig risiciene for beskyttelsen af 
registreredes personoplysninger og 
tilknyttede garantier.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre retssikkerhed og muliggøre en bedre håndhævelse for 
tilsynsmyndighederne og i overensstemmelse med betragtning 62, der kræver "en klar 
fordeling af ansvarsområderne under denne forordning", bør tilsynsmyndighedens 
forudgående godkendelse og høring udelukkende ligge hos den registeransvarlige. Derved 
skabes meget tydeligere rammer for både virksomheder og tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen kan fastsætte de 
standardformularer og procedurer for 
forudgående godkendelse og høring, der er 
nævnt i stk. 1 og 2 og standardformularer 
og procedurer for underretning af 
tilsynsmyndighederne i henhold til stk. 6. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

9. Kommissionen kan fastsætte de 
standardformularer og procedurer for 
forudgående høring, der er nævnt i stk. 2, 
og standardformularer og procedurer for 
underretning af tilsynsmyndighederne i 
henhold til stk. 6. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 733
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
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Kapitel 4 – afdeling 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at medtage bestemmelser i forordningen om, hvordan 
virksomheders interne funktioner organiseres. Forskellige former for organisationsmæssige 
konstruktioner kan resultere i effektiv databeskyttelse, og databeskyttelseslovgivning bør ikke 
tvinge virksomheder til at anvende én bestemt model.

Ændringsforslag 734
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at medtage bestemmelser i forordningen om, hvordan 
virksomheders interne funktioner organiseres. Forskellige former for organisationsmæssige 
konstruktioner kan resultere i effektiv databeskyttelse, og databeskyttelseslovgivning bør ikke 
tvinge virksomheder til at anvende én bestemt model.

Ændringsforslag 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
udpeger altid en databeskyttelsesansvarlig, 

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
udpeger altid en
databeskyttelsesorganisation eller
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når: databeskyttelsesansvarlig, når:

Or. en

Ændringsforslag 736
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) behandlingen foretages af en 
virksomhed, der behandler 
personoplysninger vedrørende mere end 
250 registrerede om året, eller

Or. en

Ændringsforslag 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den registeransvarliges eller 
registerførerens kerneaktiviteter består af 
behandling, der i medfør af dens karakter, 
omfang eller formål kræver regelmæssig 
og systematisk overvågning af registrerede.

c) den registeransvarliges eller 
registerførerens kerneaktiviteter består af 
behandling, der i medfør af dens karakter, 
omfang eller formål kræver regelmæssig 
og systematisk overvågning af registrerede.
Kerneaktiviteter bør defineres som 
aktiviteter, hvor 50 % af den årlige 
omsætning som følge af salg af data eller 
indtægter, opnås som følge af disse 
oplysninger. Med hensyn til 
databeskyttelse skal 
databehandlingsaktiviteter, der ikke 
repræsenterer mere end 50 % af 
virksomhedens omsætning, betragtes som 
accessoriske.

Or. en
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Begrundelse

Udpegning af databeskyttelsesansvarlige bør kun anses for nødvendigt, når en virksomheds 
kerneaktiviteter angår behandlingen af personoplysninger.

Ændringsforslag 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren er en offentlig myndighed 
eller et offentligt organ, kan den 
databeskyttelsesansvarlige udpeges for 
flere enheder i overensstemmelse med den 
offentlige myndigheds eller det offentlige 
organs struktur.

3. Hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren er en offentlig myndighed 
eller et offentligt organ, kan
databeskyttelsesorganisationen eller den 
databeskyttelsesansvarlige udpeges for 
flere enheder i overensstemmelse med den 
offentlige myndigheds eller det offentlige 
organs struktur.

Or. en

Ændringsforslag 739
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarliges øvrige 
arbejdsopgaver er forenelige med den 
pågældendes opgaver og ansvar som 
databeskyttelsesansvarlig og ikke medfører 
interessekonflikt.

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at
databeskyttelsesorganisationen eller den 
databeskyttelsesansvarliges øvrige 
arbejdsopgaver er forenelige med den 
pågældendes opgaver og ansvar som 
databeskyttelsesansvarlig og ikke medfører 
interessekonflikt.

Or. en

Ændringsforslag 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 742
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det bør, som det er tilfældet med alt andet personale, være muligt at afskedige den 
databeskyttelsesansvarlige, hvis vedkommende ikke udfører de opgaver, som ledelsen har 
angivet. Det er ledelsen, som vurderer, om den er tilfreds med den udnævnte person.

Ændringsforslag 743
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Den registeransvarlige eller
registerføreren udpeger efter eget valg en 
databeskyttelsesansvarlig for en given 
embedsperiode. Den 
databeskyttelsesansvarlige kan 
genudnævnes til yderligere perioder. I sin 
embedsperiode kan den 
databeskyttelsesansvarlige kun afskediges, 
hvis vedkommende ifølge virksomhedens 
ledelse ikke længere opfylder betingelserne 
for at varetage hvervet.
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Or. en

Ændringsforslag 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 746
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Den databeskyttelsesansvarliges stilling
1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige inddrages 
tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger.
2. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige varetager sit 
hverv uafhængigt og ikke modtager 
instrukser med hensyn til udøvelsen af 
hvervet. Den databeskyttelsesansvarlige 
rapporterer direkte til ledelsen hos den 
registeransvarlige eller registerføreren.
3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren støtter den 
databeskyttelsesansvarlige i udøvelsen af 
dennes hverv og tilvejebringer personale, 
lokaler, udstyr og andre ressourcer, der er 
nødvendige for udøvelsen af det hverv, der 
er omhandlet i artikel 37.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at medtage bestemmelser i forordningen om, hvordan 
virksomheders interne funktioner organiseres. Forskellige former for organisationsmæssige 
konstruktioner kan resultere i effektiv databeskyttelse, og databeskyttelseslovgivning bør ikke 
tvinge virksomheder til at anvende én bestemt model.

Ændringsforslag 747
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige inddrages 
tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger.

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige får adgang til 
alle relevante oplysninger og til 
lokaliteter, der er nødvendige for at 
vedkommende kan udøve sine funktioner, 
og inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i 
alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige inddrages 
tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger.

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at
databeskyttelsesorganisationen eller den 
databeskyttelsesansvarlige inddrages 
tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 749
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

rapporterer direkte til ledelsen hos den 
registeransvarlige eller registerføreren.

Or. en

Begrundelse

Ledelsen skal altid have mulighed for at give instrukser til personalet, herunder den 
databeskyttelsesansvarlige, og sidstnævnte bør ikke kunne handle uafhængigt af ledelsen. 
Ledelsen har ansvaret for alle aktiviteter i en organisation, herunder databeskyttelse.

Ændringsforslag 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Databeskyttelsesorganisationen eller 
den databeskyttelsesansvarlige varetager
deres hverv uafhængigt.

Or. en

Ændringsforslag 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 3. Den registeransvarlige eller 
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registerføreren støtter den 
databeskyttelsesansvarlige i udøvelsen af
dennes hverv og tilvejebringer personale, 
lokaler, udstyr og andre ressourcer, der er 
nødvendige for udøvelsen af det hverv, der 
er omhandlet i artikel 37.

registerføreren støtter
databeskyttelsesorganisationen eller den 
databeskyttelsesansvarlige i udøvelsen af
deres hverv og tilvejebringer personale, 
lokaler, udstyr og andre ressourcer, der er 
nødvendige for udøvelsen af det hverv, der 
er omhandlet i artikel 37.

Or. en

Ændringsforslag 752
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at medtage bestemmelser i forordningen om, hvordan 
virksomheders interne funktioner organiseres. Forskellige former for organisationsmæssige 
konstruktioner kan resultere i effektiv databeskyttelse, og databeskyttelseslovgivning bør ikke 
tvinge virksomheder til at anvende én bestemt model.

Ændringsforslag 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
overdrager mindst følgende opgaver til den 
databeskyttelsesansvarlige:

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
overdrager mindst følgende opgaver til
databeskyttelsesorganisationen eller den 
databeskyttelsesansvarlige:

Or. en
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Ændringsforslag 754
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at underrette og rådgive den 
registeransvarlige eller registerføreren om 
deres forpligtelser i henhold til denne 
forordning eller at dokumentere denne 
aktivitet og de modtagne reaktioner

a) at øge bevidstheden og underrette og 
rådgive den registeransvarlige eller 
registerføreren om deres forpligtelser i 
henhold til denne forordning eller at 
dokumentere denne aktivitet og de 
modtagne reaktioner

Or. en

Ændringsforslag 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at kontrollere gennemførelsen og 
anvendelsen af denne forordning, navnlig 
med hensyn til kravene vedrørende 
indbygget databeskyttelse, databeskyttelse 
gennem indstillinger og datasikkerhed og 
oplysninger til registrerede og deres 
anmodninger i forbindelse med udøvelsen 
af deres rettigheder i henhold til denne 
forordning

c) at føre tilsyn i overensstemmelse med 
forordningen

Or. en

Ændringsforslag 756
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at kontrollere gennemførelsen og 
anvendelsen af denne forordning, navnlig 
med hensyn til kravene vedrørende 
indbygget databeskyttelse, databeskyttelse
gennem indstillinger og datasikkerhed og 
oplysninger til registrerede og deres 
anmodninger i forbindelse med udøvelsen 
af deres rettigheder i henhold til denne 
forordning

c) at kontrollere gennemførelsen og 
anvendelsen af denne forordning, navnlig 
med hensyn til kravene vedrørende 
indbygget databeskyttelse og
databeskyttelse gennem indstillinger i 
henhold til artikel 23, datasikkerhed i 
henhold til artikel 30-32 og oplysninger til 
registrerede og deres anmodninger i 
forbindelse med udøvelsen af deres 
rettigheder i henhold til artikel 11-20 i
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 757
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre vedligeholdelse af
dokumentation, jf. artikel 28

d) at sikre vedligeholdelse af den 
fuldstændige dokumentation, jf. artikel 28

Or. en

Ændringsforslag 758
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at kontrollere dokumentation, 
anmeldelse og meddelelser vedrørende 
brud på persondatasikkerheden i henhold 
til artikel 31 og 32

e) at føre tilsyn med dokumentation, 
anmeldelse og meddelelser vedrørende 
brud på persondatasikkerheden i henhold 
til artikel 31 og 32
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Or. en

Ændringsforslag 759
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at kontrollere besvarelsen af 
anmodninger fra tilsynsmyndigheden og 
inden for rammerne af den 
databeskyttelsesansvarliges beføjelser at 
samarbejde med tilsynsmyndigheden på 
dennes anmodning eller på eget initiativ

g) at føre tilsyn med besvarelsen af 
anmodninger fra tilsynsmyndigheden og 
inden for rammerne af den 
databeskyttelsesansvarliges beføjelser at 
samarbejde med tilsynsmyndigheden på 
dennes anmodning eller på eget initiativ

Or. en

Ændringsforslag 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger for 
databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer.
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen
arbejder sammen med registeransvarlige, 
registerførere og andre interesseparter for 
at tilskynde navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger for 
databeskyttelse og
databeskyttelsesmærkninger og -mærker,
som giver registrerede mulighed for hurtigt 
at vurdere det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer.
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at få input fra interesseparter angående udformningen og gennemførelsen af 
certificeringsordninger.

Ændringsforslag 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Certificeringsordningerne for 
databeskyttelse skal være frivillige, 
økonomisk overkommelige og 
tilgængelige via en proces, der er 
gennemsigtig og ikke unødvendigt 
byrdefuld. Disse ordninger skal også være 
teknologineutrale, kunne anvendes 
globalt og bidrage til korrekt anvendelse 
af denne forordning under hensyntagen 
til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Certificeringsordninger bør udformes, så de er effektive uden at være overdrevent 
bureaukratiske eller byrdefulde.

Ændringsforslag 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
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certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande.

certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande, forudsat at 
sådanne foranstaltninger er 
teknologineutrale.

Or. en

Ændringsforslag 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske 
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, er forbudt, medmindre
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betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation.

betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation.

Or. en

Begrundelse

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Ændringsforslag 765
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [5 år] efter denne forordnings 
ikrafttræden skal alle internationale 
aftaler revideres, så de kommer i 
overensstemmelse med forordningen.

Or. en



PE502.174v02-00 42/122 AM\923501DA.doc

DA

Begrundelse

EU har allerede underskrevet visse internationale aftaler angående videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande. De skal ensrettes med denne forordning i en 
overgangsperiode på højst 5 år efter datoen for forordningens ikrafttræden.

Ændringsforslag 766
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Videregivelse kan finde sted, hvis 
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse kræver ikke yderligere 
godkendelse.

1. Videregivelse kan finde sted, hvis 
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse kræver ikke yderligere 
godkendelse. Sådanne beslutninger 
berører ikke beskyttelsesniveauet i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 767
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 

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

der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

Or. en

Ændringsforslag 768
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Kommissionen skal anmode Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd om at 
afgive en udtalelse om 
beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed. Til 
dette formål skal Kommissionen forsyne 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd med 
al nødvendig dokumentation, herunder 
korrespondance med regeringen i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation

Or. en

Ændringsforslag 769
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan afgøre, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

3. Kommissionen kan afgøre, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2, idet den i 
størst mulig grad tager hensyn til Det 
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undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

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

Or. en

Ændringsforslag 770
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen fører løbende tilsyn 
med udviklinger i tredjelande og 
internationale organisationer, som kan 
påvirke opfyldelsen af de elementer, der er 
anført i stk. 2, og hvorom der er vedtaget 
en beslutning i henhold til stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 771
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis Kommissionen enten på grund af 
tilsynet i henhold til stk. 4a eller en 
hvilken som helst anden kilde har 
grundlag for at mene, at et land eller en 
international organisation, hvorom der er 
vedtaget en beslutning i henhold til stk. 3, 
ikke længere yder et passende 
beskyttelsesniveau jf. stk. 2, skal den tage 
beslutningen op til revision.

Or. en
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Ændringsforslag 772
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan fastslå, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i et tredjeland eller en 
international organisation ikke sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
2, navnlig hvis den gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation ikke garanterer effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv adgang til administrativ 
og retlig prøvelse for registrerede, navnlig 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis personoplysninger videregives. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2, eller efter proceduren i artikel 87, 
stk. 3, i særligt hastende tilfælde for fysiske 
personer, hvad angår beskyttelse af deres 
personoplysninger.

5. Kommissionen kan fastslå, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i et tredjeland eller en 
international organisation ikke sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
2, navnlig hvis den gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation ikke garanterer effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv adgang til administrativ 
og retlig prøvelse for registrerede, navnlig 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis personoplysninger videregives. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2, eller efter proceduren i artikel 87, 
stk. 3, i særligt hastende tilfælde for fysiske
eller juridiske personer, hvad angår 
beskyttelse af deres personoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 773
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, forbydes enhver form 
for videregivelse af personoplysninger til 
tredjelandet eller et område eller en 

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, forbydes enhver form 
for videregivelse af personoplysninger til 
tredjelandet eller et område eller en 
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behandlingssektor i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation, jf. dog artikel 42, 43 og 44. 
Kommissionen hører i rette tid tredjelandet 
eller den internationale organisation med 
henblik på at afhjælpe den situation, der 
opstår i medfør af afgørelsen i henhold til 
denne artikels stk. 5.

behandlingssektor i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation, medmindre den er dækket af 
fornødne garantier i henhold til artikel 42
eller omfattet af undtagelserne i artikel
44. Kommissionen hører i rette tid 
tredjelandet eller den internationale 
organisation med henblik på at afhjælpe 
den situation, der opstår i medfør af 
afgørelsen i henhold til denne artikels stk. 
5.

Or. en

Ændringsforslag 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41 eller 
beslutter, at et tredjeland eller et område 
eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller en international 
organisation ikke sikrer et passende 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 5, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 775
Giles Chichester

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sigter mod at motivere de registeransvarlige til at indføre høje standarder for databeskyttelse 
ved at tilskynde dem til at gennemføre en konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 776
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger. Disse 
garantier skal som minimum sikre 
overholdelsen af principperne om 
behandling af personoplysninger anført i 
artikel 5 og sikre de registreredes 
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rettigheder anført i kapitel III.

Or. en

Ændringsforslag 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren, der kan være en 
underleverandør, af personoplysningerne 
uden for EØS, og det kan omfatte 
standardvilkår for videreoverførsel uden 
for EØS, vedtaget af Kommissionen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Dette er en vigtig tilføjelse for at præcisere forholdet mellem registeransvarlige, 
registerførere og underleverandører i forbindelse med internationale dataoverførsler.

Ændringsforslag 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren, der kan være en 
underleverandør, af personoplysningerne 
uden for EØS, og det kan omfatte 
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stk. 1, litra b) standardvilkår for videreoverførsel uden 
for EØS, vedtaget af en tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra b)

Or. en

Begrundelse

Dette er en vigtig tilføjelse for at præcisere forholdet mellem registeransvarlige, 
registerførere og underleverandører i forbindelse med internationale dataoverførsler.

Ændringsforslag 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra b)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af personoplysningerne, som 

d) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af personoplysningerne, som 
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en tilsynsmyndighed har godkendt i 
henhold til stk. 4.

en tilsynsmyndighed har godkendt i 
henhold til stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af personoplysningerne, som 
supplerer standardbestemmelser om 
databeskyttelse jf. litra b) og c) i stk. 2 i 
denne artikel, og som er godkendt af den 
kompetente tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 83, stk. 4, til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål.

Or. en
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Ændringsforslag 783
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på litra a), b), c)
eller e), kræver ikke yderligere 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

En videregivelse til forskningsformål af oplysninger med nøglekode, som ikke kan og ikke vil 
blive identificeret af modtagere i tredjelande, bør tillades uden yderligere administrative 
byrder.

Ændringsforslag 785
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos 
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

4. Den registeransvarlige eller 
registerføreren indhenter forudgående 
godkendelse af kontraktbestemmelserne i 
henhold til artikel 34, stk. 1, litra a), hos 
tilsynsmyndigheden for videregivelser i 
henhold til denne artikel. Hvis 
videregivelsen vedrører 
behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

Or. en

Ændringsforslag 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d) eller e), indhenter 
den registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos den 
kompetente tilsynsmyndighed. Hvis 
videregivelsen vedrører 
behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender den
kompetente tilsynsmyndighed den
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omhandlet i artikel 57. sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med artikel 42, stk. 4, litra a) (nyt), om motiverende 
supplerende ordninger for at sørge for sikkerhed ved internationale dataoverførsler.

Ændringsforslag 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En registeransvarlig eller registerfører 
kan vælge at basere videregivelser på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
jf. litra b) og c) i stk. 2 i denne artikel og 
foruden disse standardbestemmelser 
tilbyde supplerende, retligt bindende 
forpligtelser, der finder anvendelse på 
videregivne oplysninger. I sådanne 
tilfælde skal disse yderligere forpligtelser 
underkastes forudgående høring af den 
kompetente tilsynsmyndighed og skal 
supplere og ikke være i direkte eller 
indirekte strid med 
standardbestemmelserne. 
Medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne 
og Kommissionen skal tilskynde til 
anvendelse af supplerende og retligt 
bindende forpligtelser ved at tilbyde en 
databeskyttelsesmærkning, et 
databeskyttelsesmærke eller en 
databeskyttelsesordning vedtaget i 
henhold til artikel 39 til registeransvarlige 
og registerførere, der vedtager disse 
forbedrede garantier.

Or. en
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Begrundelse

Registeransvarlige og registerførere vil ofte have direkte og praktisk erfaring, der viser, at 
yderligere garantier kan være hensigtsmæssige i forbindelse med de personoplysninger, som 
de videregiver. Forordningen skal tilskynde disse registeransvarlige og registerførere til at 
tilbyde supplerende garantier, hvor disse er hensigtsmæssige. Disse supplerende forpligtelser 
bør ikke være i strid med standardbestemmelserne.

Ændringsforslag 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at tilskynde til anvendelse af 
supplerende kontraktbestemmelser jf. litra 
e) i stk. 2 i denne artikel kan kompetente 
myndigheder tilbyde en 
databeskyttelsesmærkning, et 
databeskyttelsesmærke eller en 
databeskyttelsesordning vedtaget i 
henhold til artikel 39 til registeransvarlige 
og registerførere, der vedtager disse 
garantier.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der skal tilskynde til anvendelse af supplerende databeskyttelsesmærkninger 
eller tillidsmærker.

Ændringsforslag 789
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 

5. Godkendelser fra en tilsynsmyndighed 
på grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
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instrument, indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, godkender en
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler, såfremt de:

1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, og via ét enkelt 
godkendelsesinstrument, tillader én
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler for en koncern. Disse 
bestemmelser tillader flere internationale 
overførsler mellem virksomheder ind og 
ud af Europa, såfremt de:

Or. en
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Ændringsforslag 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern og deres eksterne 
underleverandører, og omfatter deres 
medarbejdere

Or. en

Begrundelse

I cloud computing-tjenesterne benytter cloududbydere ofte de eksterne underleverandører til 
at udføre en specifik opgave for at yde service og vedligeholdelse hele ugen døgnet rundt. 
Derfor bør dette anerkendes i de bindende virksomhedsregler af tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag 792
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udtrykkeligt tillægger registrerede 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt

b) udtrykkeligt tillægger registrerede 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, og 
er gennemsigtige for de registrerede

Or. en

Ændringsforslag 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
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Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri samt 
deres eksterne underleverandører

Or. en

Ændringsforslag 794
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de generelle databeskyttelsesprincipper, 
navnlig formålsbegrænsning, datakvalitet, 
retsgrundlag for behandling, behandling af 
følsomme personoplysninger, 
foranstaltninger til at sikre datasikkerhed 
og krav vedrørende videreoverførsel til 
organisationer, der ikke er underlagt 
reglerne

d) de generelle databeskyttelsesprincipper, 
navnlig formålsbegrænsning,
dataminimering, begrænsede 
opbevaringsperioder, datakvalitet, 
retsgrundlag for behandling, behandling af 
følsomme personoplysninger, 
foranstaltninger til at sikre datasikkerhed 
og krav vedrørende videreoverførsel til 
organisationer, der ikke er underlagt 
reglerne

Or. en

Ændringsforslag 795
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 43 – 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 bindende 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende bindende 
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virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel, navnlig med hensyn til kriterierne 
for deres godkendelse, anvendelsen af 
stk. 2, litra b), d), e) og f), på bindende 
virksomhedsregler, der gælder for 
registerførere, og med hensyn til yderligere 
krav for at sikre beskyttelsen af de berørte 
registreredes personoplysninger.

virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel, navnlig med hensyn til kriterierne 
for deres godkendelse, herunder 
gennemsigtighed for de registrerede,
anvendelsen af stk. 2, litra b), d), e) og f), 
på bindende virksomhedsregler, der gælder 
for registerførere, og med hensyn til 
yderligere krav for at sikre beskyttelsen af 
de berørte registreredes personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, må en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun finde sted, 
såfremt:

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller hvis 
Kommissionen beslutter, at et tredjeland, 
et område eller en behandlingssektor i 
dette tredjeland eller en international 
organisation ikke sikrer et tilstrækkeligt 
niveau af beskyttelse i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 5, eller i mangel deraf,
hvis de fornødne garantier i henhold til 
artikel 42 ikke foreligger, må en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun finde sted, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 797
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) videregivelsen finder sted fra et register, 
der ifølge EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning er beregnet til at informere 
offentligheden, og som er tilgængeligt for 
offentligheden generelt eller for personer, 
der kan godtgøre at have en legitim 
interesse heri, i det omfang de ved lov 
fastsatte betingelser for offentlig 
tilgængelighed er opfyldt i det specifikke 
tilfælde, eller

g) videregivelsen finder sted fra et register, 
der ifølge EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning er beregnet til at informere 
offentligheden, og som er tilgængeligt for 
offentligheden generelt eller for personer, 
der kan godtgøre at have en legitim 
interesse heri, i det omfang de ved lov 
fastsatte betingelser for offentlig 
tilgængelighed er opfyldt i det specifikke 
tilfælde, og den registeransvarlige eller
registerføreren har opnået forudgående 
tilladelse for videregivelsen eller serien af 
videregivelser af tilsynsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 34.

Or. en

Ændringsforslag 798
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I en tid med cloud computing er det ikke muligt at bestemme "hyppige eller omfattende" 
videregivelser af oplysninger som kvalitativt forskellige fra mindre videregivelser af 
oplysninger. Det vigtige element er, at der er indført de fornødne garantier.

Ændringsforslag 800
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis behandlingen er baseret på stk. 1, 
litra h), tager den registeransvarlige eller 
registerføreren særligt hensyn til 
personoplysningernes karakter, den 
påtænkte behandlings formål og varighed 
samt situationen i oprindelseslandet, 
tredjelandet og det endelige 
bestemmelsessted og de fornødne 
garantier, der ydes for beskyttelsen af 

udgår
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personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 801
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1, litra b), c) og h), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

4. Stk. 1, litra b) og c), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 802
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt.

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt. Denne undtagelse må kun 
anvendes til lejlighedsvise videregivelser. I 
hvert enkelt tilfælde skal der foretages en 
nøje vurdering af alle forhold omkring 
videregivelsen.

Or. en

Ændringsforslag 803
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer 
vurderingen og de fornødne garantier, der 
ydes, som omhandlet i denne artikels stk. 
1, litra h), i den dokumentation, der er 
nævnt i artikel 28, og underretter 
tilsynsmyndigheden om videregivelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 804
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Videregivelse uden hjemmel i EU-retten
1. Ingen dom fra en ret og ingen afgørelse 
fra en administrativ myndighed i et 
tredjeland, der kræver, at en 
registeransvarlig eller en registerfører 
skal afgive personoplysninger, skal på 
nogen måde anerkendes eller erklæres 
eksigibel, medmindre andet gælder ifølge 
en traktat om gensidig bistand eller en 
gældende international aftale mellem det 
anmodende tredjeland og EU eller en 
medlemsstat.
2. Hvor en dom fra en ret eller en 
afgørelse fra en administrativ myndighed 
i et tredjeland kræver, at en 
registeransvarlig eller en registerfører 
afgiver personoplysninger, skal den 
registeransvarlige eller registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant hurtigst muligt underrette 
tilsynsmyndigheden om anmodningen, og 
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de skal indhente forhåndstilladelse til en 
sådan dataoverførsel fra 
tilsynsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 34, stk. 1, litra d).
3. Tilsynsmyndigheden skal vurdere, 
hvorvidt den krævede offentliggørelse er i 
overensstemmelse med forordningen, og 
navnlig om den er juridisk krævet i 
henhold til artikel 44, stk. 1, litra d) og e), 
og stk. 5.
4. Tilsynsmyndigheden skal oplyse den 
kompetente nationale myndighed om 
anmodningen. Den registeransvarlige 
eller registerføreren skal også underrette 
den registrerede om anmodningen og om 
tilsynsmyndighedens godkendelse.
5. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for de anmeldelser til 
tilsynsmyndigheden, der nævnes i stk. 2, 
for de oplysninger til den registrerede, der 
nævnes i stk. 4, samt for de procedurer, 
der gælder for underretningen og 
informationen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Teksten til dette ændringsforslag stammer fra et lækket udkast til høring af andre 
tjenestegrene. Det beskytter mod tredjelande, der ønsker at håndhæve deres love 
ekstraterritorialt. Denne beskyttelse er nødvendig, da nogle tredjelande har love, der tvinger 
registeransvarlige til at videregive personoplysninger uden passende beskyttelsesmekanismer. 
Myndigheder fra tredjelande kan kun få adgang til personoplysninger fra europæiske 
registeransvarlige via procedurerne for fælles retlig bistand.

Ændringsforslag 805
Paul Rübig

Forslag til forordning
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Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager 
bestemmelser om, at en eller flere 
tilsynsmyndigheder er ansvarlige for at 
kontrollere anvendelsen af denne 
forordning og bidrage til en ensartet 
anvendelse i hele Unionen med det formål 
at beskytte fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af deres personoplysninger 
og lette fri udveksling af personoplysninger 
i Unionen. Til disse formål samarbejder 
tilsynsmyndighederne med hinanden og 
med Kommissionen.

1. Hver medlemsstat vedtager 
bestemmelser om, at en eller flere 
tilsynsmyndigheder er ansvarlige for at 
kontrollere anvendelsen af denne 
forordning og bidrage til en ensartet 
anvendelse i hele Unionen med det formål 
at beskytte fysiske og juridiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af deres personoplysninger 
og lette fri udveksling af personoplysninger 
i Unionen. Til disse formål samarbejder 
tilsynsmyndighederne med hinanden og 
med Kommissionen.

Or. de

Ændringsforslag 806
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver medlemsstat sikrer, at 
tilsynsmyndigheden råder over sit eget 
personale, der udpeges af og er under 
ledelse af chefen for tilsynsmyndigheden.

6. Hver medlemsstat sikrer, at 
tilsynsmyndigheden råder over sit eget 
personale, der er udvalgt på baggrund af 
den erfaring og kompetence, som er 
nødvendig for at varetage opgaver deres 
opgaver, navnlig på området beskyttelse 
af personoplysninger, og udpeges af og er 
under ledelse af chefen for 
tilsynsmyndigheden

Or. ro

Begrundelse

Tilsynsmyndighedens personale skal udvælges på baggrund af den erfaring og kompetence, 
der er nødvendig for at varetage deres opgaver, navnlig på området beskyttelse af 
personoplysninger.
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Ændringsforslag 807
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Når forordningen finder anvendelse i 
medfør af artikel 3, stk. 1, bliver den 
kompetente tilsynsmyndighed
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat
eller det område, hvor den 
registeransvarliges eller registerførerens 
hovedvirksomhed er etableret i henhold til 
forordningen. Tvister skal afgøres i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, og det uden at dette 
berører de øvrige bestemmelser i denne 
forordnings kapitel VII.

Or. en
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Ændringsforslag 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis forordningen finder anvendelse i 
medfør af artikel 3, stk. 2, bliver den 
kompetente tilsynsmyndighed 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat 
eller det område, hvor den 
registeransvarlige har udpeget en 
repræsentant i EU i henhold til artikel 25.

Or. en

Ændringsforslag 810
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis forordningen finder anvendelse 
for flere registeransvarlige og/eller 
registerførere inden for samme koncern i 
medfør af artikel 3, stk. 1 og 2, er der kun 
én kompetent tilsynsmyndighed, der 
udpeges i overensstemmelse med artikel 
51, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis forordningen finder anvendelse 
for flere registeransvarlige og/eller 
registerførere inden for samme koncern i 
medfør af artikel 3, stk. 1 og 2, er der kun 
én kompetent tilsynsmyndighed, der 
udpeges i overensstemmelse med artikel 
51, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 812
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) høres af medlemsstaternes institutioner 
og organer om administrative 
foranstaltninger til beskyttelse af personers 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger

f) høres af medlemsstaternes institutioner 
og organer om administrative 
foranstaltninger til beskyttelse af fysiske og 
juridiske personers rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger

Or. de

Ændringsforslag 813
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) der skal udvikles retningslinjer om 
brugen af håndhævelsesbeføjelser, og om 
nødvendigt skal de koordineres på Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds niveau.
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Or. en

Ændringsforslag 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden rådgiver efter 
anmodning en registreret om udøvelsen af 
vedkommendes rettigheder i henhold til 
denne forordning og samarbejder i den 
forbindelse med tilsynsmyndighederne i 
andre medlemsstater, hvis det er relevant.

3. Den kompetente tilsynsmyndighed
rådgiver efter anmodning en registreret om 
udøvelsen af vedkommendes rettigheder i 
henhold til denne forordning og 
samarbejder i den forbindelse med 
tilsynsmyndighederne i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse: 1. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse:

Or. en

Ændringsforslag 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tilsynsmyndighed har Den kompetente tilsynsmyndighed har 
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undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren:

Or. en

Ændringsforslag 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at indbringe overtrædelser af denne 
forordning for domstolene og deltage i 
retssager i henhold til artikel 74, stk. 4, og 
artikel 75, stk. 2.

3. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at indbringe overtrædelser af 
denne forordning for domstolene og 
deltage i retssager i henhold til artikel 74, 
stk. 4, og artikel 75, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til
at sanktionere administrative 
overtrædelser, navnlig overtrædelser 
omhandlet i artikel 79, stk. 4, 5 og 6.

4. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at sanktionere administrative 
overtrædelser, navnlig overtrædelser 
omhandlet i artikel 79, stk. 4, 5 og 6.

Or. en

Ændringsforslag 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen.

1. Tilsynsmyndighederne udveksler 
oplysninger og yder hinanden gensidig 
bistand med henblik på at gennemføre og 
anvende denne forordning på en ensartet 
måde og træffer foranstaltninger med 
henblik på et effektivt samarbejde med 
hinanden. Gensidig bistand omfatter bl.a. 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, som f.eks. 
anmodninger om gennemførelse af 
forudgående godkendelse og høring, 
inspektioner og øjeblikkelig informering 
om indledning af sager og udviklingen 
heri, når det er sandsynligt, at registrerede i 
flere medlemsstater vil skabe 
retsvirkninger til skade for de 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante 
oplysninger under undersøgelsen eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der har til 
formål at stoppe eller forbyde behandling, 
der er i strid med denne forordning.

2. Hver tilsynsmyndighed træffer alle 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
besvare anmodninger fra en anden 
tilsynsmyndighed uden forsinkelse og 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen. Sådanne foranstaltninger 
kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante 
oplysninger under undersøgelsen eller 
håndhævelsesforanstaltninger, der har til 
formål at stoppe eller forbyde behandling, 
der bevisligt er i strid med denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 821
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når registrerede i flere medlemsstater 
sandsynligvis berøres af behandling, har
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater ret til at deltage i fælles 
undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter. Den kompetente 
tilsynsmyndighed indbyder 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater til at deltage i de respektive 
fælles undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter og besvarer straks en 
tilsynsmyndigheds anmodning om 
deltagelse i aktiviteterne.

2. Når registrerede i flere medlemsstater 
sandsynligvis berøres af behandling, skal
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater deltage i fælles 
undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter. Den kompetente 
tilsynsmyndighed indbyder 
tilsynsmyndigheden i hver af disse 
medlemsstater til at deltage i de respektive 
fælles undersøgelsesopgaver eller fælles 
aktiviteter og besvarer straks en 
tilsynsmyndigheds anmodning om 
deltagelse i aktiviteterne.

Or. en

Begrundelse

En styrkelse af databeskyttelsesmyndighedernes pligt til at samarbejde med deres ligestillede i 
grænseoverskridende sager kan medvirke til at sikre, at mindre databeskyttelsesmyndigheder 
ikke bebyrdes overdrevent i tilfælde, hvor større virksomheder falder ind under deres 
jurisdiktion. Det vil også medvirke til at forebygge faren ved "forum shopping" med hensyn til 
håndhævelsen af de nye databeskyttelsesstandarder, dvs. valg af etableringssted for at være 
under myndighed af en databeskyttelsesenhed, der ikke har kapacitet til at gennemføre 
storstilede undersøgelser på eget initiativ.

Ændringsforslag 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en tilsynsmyndighed vedtager en 
foranstaltning omhandlet i stk. 2, meddeler 

1. Inden den kompetente tilsynsmyndighed 
vedtager en foranstaltning omhandlet i stk. 
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denne tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

2, meddeler denne kompetente
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 823
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en tilsynsmyndighed vedtager en 
foranstaltning omhandlet i stk. 2, meddeler 
denne tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen.

1. Inden den kompetente myndighed
vedtager en foranstaltning omhandlet i stk. 
2, meddeler denne tilsynsmyndighed den 
foreslåede foranstaltning til Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter behandlingsaktiviteter, der 
vedrører udbud af varer eller tjenester til 
registrerede i flere medlemsstater eller
overvågning af deres adfærd

a) omfatter behandlingsaktiviteter af 
personoplysninger, der vedrører udbud af 
varer eller tjenester til registrerede i flere 
medlemsstater, når en registeransvarlig
eller registerfører uden for EØS-området
ikke udnævner en repræsentant i EØS-
området

Or. en
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Begrundelse

Det skulle give virksomheder uden for EU et incitament til at udpege en repræsentant på EU's 
territorium. Virksomheder uden for EU, der er etableret i EU, må ikke udsættes for 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i væsentlig grad kan påvirke den frie 
udveksling af personoplysninger i 
Unionen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) har til formål at vedtage en liste over 
former for behandling, som er underlagt 
krav om forudgående høring i henhold til 
artikel 34, stk. 5

udgår

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslagene til artikel 34 om forudgående høring - kravet om at udarbejde lister og 
indsende dem til sammenhængsmekanismen er overdrevent bureaukratisk og strider imod 
innovation.

Ændringsforslag 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) har til formål at vedtage en liste over 
former for behandling, som er underlagt 
krav om forudgående høring i henhold til 
artikel 34, stk. 5

udgår

Or. en

Ændringsforslag 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) har til formål at fastlægge 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
som omhandlet i artikel 42, stk. 2, litra c)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) har til formål at godkende 
kontraktbestemmelser som omhandlet i 
artikel 42, stk. 2, litra d)

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) har til formål at godkende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i 
artikel 43.

udgår

Or. en

Begrundelse

Som en direkte effekt af forordningen bør databeskyttelsesmyndighederne være kompetente til 
at udarbejde bindende virksomhedsregler uden at skulle indsende dem til 
sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 831
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) tillader håndtering til 
forskningsmæssige formål i henhold til 
artikel 81, stk. 3, og/eller artikel 83, stk. 3. 
tillader håndtering til forskningsmæssige 
formål i henhold til artikel 81, stk. 3, 
og/eller artikel 83, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 832
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
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Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis
en tilsynsmyndighed ikke forelægger en 
foreslået foranstaltning, jf. stk. 2, eller ikke 
overholder forpligtelsen til gensidig 
bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56.

3. Enhver tilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
kræve, at en sag underlægges 
sammenhængsmekanismen, navnlig hvis
den kompetente myndighed ikke 
forelægger en foreslået foranstaltning, jf. 
stk. 2, eller ikke overholder forpligtelsen til 
gensidig bistand, jf. artikel 55, eller fælles 
aktiviteter, jf. artikel 56.

Or. en

Ændringsforslag 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en korrekt og ensartet 
anvendelse af denne forordning kan 
Kommissionen kræve, at enhver sag 
underlægges sammenhængsmekanismen.

4. For at sikre en korrekt og ensartet 
anvendelse af denne forordning kan
Kommissionen, når den handler på egne 
veje, og skal den på anmodning fra en 
interessent kræve, at enhver sag 
underlægges sammenhængsmekanismen.

Or. en

Begrundelse

Hvor der er uoverensstemmelser med hensyn til anvendelsen af den forordning, der truer en 
harmoniseret gennemførelse, og som påvirker specifikke interessenter, skal de berørte 
interessenter have ret til at gøre brug af sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 834
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 58 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter straks
elektronisk medlemmerne af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen om alle relevante 
oplysninger, han har modtaget, i et 
standardformat. Formanden for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd sørger 
efter behov for oversættelse af de relevante 
oplysninger.

6. Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse elektronisk 
medlemmerne af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen om 
alle relevante oplysninger, han har 
modtaget, i et standardformat. Formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sørger efter behov for oversættelse af de 
relevante oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 835
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter straks
elektronisk medlemmerne af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen om alle relevante 
oplysninger, han har modtaget, i et 
standardformat. Formanden for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd sørger 
efter behov for oversættelse af de relevante 
oplysninger.

6. Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter hurtigst 
muligt elektronisk medlemmerne af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen om alle relevante 
oplysninger, han har modtaget, i et 
standardformat. Formanden for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd sørger 
efter behov for oversættelse af de relevante 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 836
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 58 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest en uge efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for en måned. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og den tilsynsmyndighed, der er kompetent 
i henhold til artikel 51, om udtalelsen og 
offentliggør den.

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
afgiver en udtalelse om sagen, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd beslutter 
dette ved simpelt flertal, eller hvis en 
tilsynsmyndighed eller Kommissionen 
anmoder herom, senest en uge efter 
modtagelsen af de relevante oplysninger i 
henhold til stk. 5. Udtalelsen vedtages ved 
simpelt flertal af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd inden for to måneder. 
Formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd underretter uden 
unødig forsinkelse den tilsynsmyndighed, 
der er nævnt i stk. 1 eller 3, Kommissionen 
og den tilsynsmyndighed, der er kompetent 
i henhold til artikel 51, om udtalelsen og 
offentliggør den.

Or. en

Ændringsforslag 837
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den tilsynsmyndighed, der er nævnt i 
stk. 1, og den tilsynsmyndighed, der er 
kompetent i henhold til artikel 51,
overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 

8. Den kompetente tilsynsmyndighed, der 
er nævnt i stk. 1, overvejer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds udtalelse og giver 
senest to uger efter modtagelsen af 
meddelelsen om udtalelsen fra formanden 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
formanden for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen 
elektronisk meddelelse om, hvorvidt den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning, og forelægger i givet fald 
det ændrede forslag til foranstaltning for 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.
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Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen i et standardformat.

Or. en

Ændringsforslag 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59 udgår
Kommissionens udtalelse
1. Senest 10 uger efter indledning af en 
sag i henhold til artikel 58 eller senest 
seks uger, for så vidt angår artikel 61, kan 
Kommissionen - for at sikre korrekt og 
ensartet anvendelse af denne forordning -
vedtage en udtalelse om sager, som er 
rejst i henhold til artikel 58 eller 61.
2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed størst 
muligt hensyn til Kommissionens 
udtalelse og meddeler Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd, om 
den agter at fastholde eller ændre sit 
forslag til foranstaltning.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 1, 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke af tilsynsmyndigheden.
4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
inden for den frist, der er nævnt i stk. 1. I 
så fald vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke i endnu en måned.

Or. en



PE502.174v02-00 80/122 AM\923501DA.doc

DA

Ændringsforslag 839
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed størst 
muligt hensyn til Kommissionens udtalelse 
og meddeler Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, om den 
agter at fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning.

2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
udtalelse i henhold til stk. 1, tager den 
pågældende tilsynsmyndighed hensyn til 
Kommissionens udtalelse og meddeler 
Kommissionen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, om den agter at 
fastholde eller ændre sit forslag til 
foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Suspension af en foreslået foranstaltning
1. Senest en måned efter meddelelsen i 
henhold til artikel 59, stk. 4, og såfremt 
Kommissionen er i alvorlig tvivl om, 
hvorvidt den foreslåede foranstaltning vil 
sikre korrekt anvendelse af denne 
forordning eller på anden måde vil 
resultere i uensartet anvendelse, kan 
Kommissionen vedtage en begrundet 
afgørelse, som kræver, at 
tilsynsmyndigheden suspenderer 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning på grundlag af udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
henhold til artikel 58, stk. 7, eller 
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artikel 61, stk. 2, hvis dette forekommer 
nødvendigt for at:
a) forene tilsynsmyndighedens og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
forskellige holdninger, hvis dette stadig 
forekommer muligt
b) vedtage en foranstaltning i henhold til 
artikel 62, stk. 1, litra a).
2. Kommissionen angiver varigheden af 
suspensionen, som ikke kan overstige 12 
måneder.
3. I den periode, der er nævnt i stk. 2, må 
tilsynsmyndigheden ikke gennemføre den 
foreslåede foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser inden 
for deres område, hvis der er alvorlig 
risiko for begrænsning af håndhævelsen af 
en registrerets rettigheder som følge af en 
ændring af de nuværende forhold, for at 
afhjælpe alvorlige ulemper, ved klare 
overtrædelser eller ubegrundet passivitet 
fra den kompetente tilsynsmyndigheds 
side, kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks den 
kompetente tilsynsmyndighed, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd,
Kommissionen samt den 
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registeransvarlige eller registerføreren
disse foranstaltninger med en udførlig 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper eller af andre grunde, 
kan den omgående vedtage foreløbige 
foranstaltninger med en angivet 
gyldighedsperiode som en undtagelse fra 
den procedure, der er nævnt i artikel 58. 
Tilsynsmyndigheden meddeler straks Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

1. Når en tilsynsmyndighed under 
ekstraordinære omstændigheder mener, at 
det er nødvendigt at handle omgående for 
at beskytte registreredes interesser, navnlig 
hvis der er alvorlig risiko for begrænsning 
af håndhævelsen af en registrerets 
rettigheder som følge af en ændring af de 
nuværende forhold, for at afhjælpe 
alvorlige ulemper, kan den omgående 
vedtage foreløbige foranstaltninger med en 
angivet gyldighedsperiode som en 
undtagelse fra den procedure, der er nævnt 
i artikel 58. Tilsynsmyndigheden meddeler 
straks den kompetente tilsynsmyndighed,
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 843
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en tilsynsmyndighed har iværksat 
en foranstaltning i henhold til stk. 1 og 

2. Hvis en tilsynsmyndighed har iværksat 
en foranstaltning i henhold til stk. 1, skal 
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mener, at endelige foranstaltninger skal
vedtages omgående, kan den anmode om 
en hasteudtalelse fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, idet 
tilsynsmyndigheden begrunder 
anmodningen om en sådan udtalelse, 
herunder den påtrængende nødvendighed 
af endelige foranstaltninger.

den anmode om en hasteudtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, idet 
tilsynsmyndigheden begrunder 
anmodningen, herunder den påtrængende 
nødvendighed af endelige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 844
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at træffe beslutning om den korrekte 
anvendelse af denne forordning i 
overensstemmelse med dens mål og krav 
vedrørende sager, der meddeles af 
tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 58 
eller 61, vedrørende sager, hvor en 
begrundet afgørelse er truffet i henhold til 
artikel 60, stk. 1, eller vedrørende sager, 
hvor en tilsynsmyndighed ikke indgiver en 
foreslået foranstaltning, og hvor den 
pågældende tilsynsmyndighed har 
angivet, at den ikke agter at følge 
Kommissionens afgørelse vedtaget i 
henhold til artikel 59

udgår

Or. en

Ændringsforslag 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 66 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen har Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bl.a. til 
opgave at:

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
sikrer, at denne forordning anvendes på en 
ensartet måde. På eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen eller andre 
interessenter har Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bl.a. til opgave at:

Or. en

Ændringsforslag 846
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rådgive Kommissionen om ethvert 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen, herunder om 
ethvert forslag til ændring af denne 
forordning

a) rådgive EU-institutionerne om ethvert 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen, herunder om 
ethvert forslag til ændring af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer eller
efter anmodning fra Kommissionen, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 

b) undersøge, på eget initiativ, efter 
anmodning fra et af sine medlemmer, 
Kommissionen eller andre interessenter, 
ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen 
af denne forordning og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og bedste 
praksis til tilsynsmyndighederne for at 
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fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

fremme en ensartet anvendelse af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 848
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme samarbejdet og en effektiv 
bilateral og multilateral udveksling af 
information og bedste praksis mellem 
tilsynsmyndighederne

e) fremme samarbejdet og en effektiv 
bilateral og multilateral udveksling af 
information og bedste praksis mellem 
tilsynsmyndighederne, herunder 
koordineringen af fælles operationer og 
andre fælles aktiviteter, når det beslutter 
sig herfor efter anmodning fra en eller 
flere tilsynsmyndigheder

Or. en

Begrundelse

Artikel 49, stk. d) fastsætter kun en minimumsperiode på fire år for medlemmer af nationale 
databeskyttelsesmyndigheder. Det gør det usandsynligt, at alle medlemsstater vedtager 
perioder på fem år eller mere, så et krav om en periode, der overstiger periodens længde på 
nationalt plan, vil gøre det usandsynligt, at medlemmer sidder en hel periode ud. Det bør 
ligeledes præciseres, at betingelserne for pladserne i Databeskyttelsesrådet er knyttet til deres 
funktioner på nationalt plan.

Ændringsforslag 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor det er rimeligt, skal Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd under 
udførelsen af de opgaver, der fremgår af 
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artikel 66, høre de interesserede parter og 
give dem mulighed for at kommentere 
dem inden for en rimelig tidsfrist. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd skal med 
forbehold af artikel 72 offentliggøre 
resultaterne af høringsproceduren.

Or. en

Begrundelse

Inden Databeskyttelsesrådet vedtager udtalelser og rapporter, skal dets medlemmer høre de 
interesserede parter og give dem mulighed for at kommentere dem inden for en rimelig 
tidsfrist, sådan som det er muligt inden for andre lovgivningsmæssige områder.

Ændringsforslag 850
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
informerer regelmæssigt og rettidigt 
Kommissionen om resultatet af sine 
aktiviteter. Det udarbejder en årlig rapport 
om situationen vedrørende beskyttelsen af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger inden for 
Unionen og i tredjelande.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
informerer regelmæssigt og rettidigt 
Kommissionen om resultatet af sine 
aktiviteter. Det udarbejder en årlig rapport 
om situationen vedrørende beskyttelsen af 
fysiske og juridiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
inden for Unionen og i tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 851
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Embedsperioden for formanden og de to 
næstformænd er fem år og kan forlænges.

2. Embedsperioden for formanden og de to 
næstformænd er fem år og kan forlænges.
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De kan afsættes ved en afgørelse fra 
Europa-Parlamentet med et flertal på 2/3 
af de afgivne stemmer og et flertal blandt 
Parlamentets medlemmer.

Or. fr

Ændringsforslag 852
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger.

2. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede blandt sine medlemmer, 
hvis de vurderer, at den registreredes 
rettigheder i henhold til denne forordning 
er blevet krænket som følge af 
behandlingen af personoplysninger, og de 
råder over finansielle midler for minimum 
80 000 EUR og repræsentative 
medlemsmidler med tilsvarende 
medlemsstruktur.

Or. de

Begrundelse

Finansielle midler i et minimumsomfang og repræsentative medlemsmidler er nødvendige for 
at kunne sikre, at instrumentet kollektive søgsmål ikke bliver misbrugt, og at der ikke dannes 
rene søgsmålsorganisationer, samt for at sikre dækning af advokat- og sagsomkostninger i et 
minimumsomfang.
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Ændringsforslag 853
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted.

3. Alle de organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i stk. 
2, har ret til, uafhængigt af en klage fra den 
registrerede, at indgive klage til en 
tilsynsmyndighed i enhver medlemsstat, 
hvis de vurderer, at et brud på 
persondatasikkerheden har fundet sted, 
eller hvis de mener, at en 
registeransvarlig har misligholdt sine 
forpligtelser i henhold til artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 854
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang, herunder retten 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, 
jf. artikel 73, har alle fysiske personer 
adgang til domstolsprøvelse, hvis de finder, 
at deres rettigheder i henhold til denne 
forordning er blevet krænket som følge af 
behandlingen af deres personoplysninger i 
strid med denne forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang, herunder retten 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, 
jf. artikel 73, har alle fysiske og juridiske
personer adgang til domstolsprøvelse, hvis 
de finder, at deres rettigheder i henhold til 
denne forordning er blevet krænket som 
følge af behandlingen af deres 
personoplysninger i strid med denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 855
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En sag mod en registeransvarlig eller en 
registerfører anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren er etableret. Alternativt 
kan en sådan sag anlægges ved domstolen i 
den medlemsstat, hvor den registrerede har 
sit sædvanlige opholdssted, medmindre den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, der udøver offentligretlige 
beføjelser.

2. En sag mod en registeransvarlig eller en 
registerfører anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren er etableret. Alternativt 
kan en sådan sag anlægges ved domstolen i 
den medlemsstat, hvor den registrerede har 
sit sædvanlige opholdssted, medmindre den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, der udøver offentligretlige 
beføjelser. Undtagelsen finder ikke 
anvendelse for en offentlig myndighed i et 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 856
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En sag mod en registeransvarlig eller en 
registerfører anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren er etableret. 
Alternativt kan en sådan sag anlægges
ved domstolen i den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige opholdssted, 
medmindre den registeransvarlige er en
offentlig myndighed, der udøver 
offentligretlige beføjelser.

2. En sag mod en registeransvarlig eller en 
registerfører kan enten anlægges ved 
domstolen i den medlemsstat, hvor den 
registeransvarlige eller registerføreren er 
etableret eller ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor den registrerede har sit 
sædvanlige opholdssted, medmindre den 
registeransvarlige er en medlemsstats 
offentlige myndighed, der udøver 
offentligretlige beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 857
Bernd Lange
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Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 og 
75, på vegne af en eller flere registrerede.

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74, 
på vegne af en eller flere registrerede. Krav 
i henhold til artikel 77 kan ikke udøves af 
organer, organisationer eller 
sammenslutninger i henhold til artikel 73, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 858
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 og 
75, på vegne af en eller flere registrerede.

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74 og 
75, på vegne af en eller flere registrerede
blandt deres medlemmer.

Or. de

Begrundelse

Finansielle midler i et minimumsomfang og repræsentative medlemsmidler er nødvendige for 
at kunne sikre, at instrumentet kollektive søgsmål ikke bliver misbrugt, og at der ikke dannes 
rene søgsmålsorganisationer, samt for at sikre dækning af advokat- og sagsomkostninger i et 
minimumsomfang.

Ændringsforslag 859
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74
og 75, på vegne af en eller flere 
registrerede.

1. Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der er omhandlet i 
artikel 73, stk. 2, har ret til at udøve de 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 74, 
75 og 77, på vegne af en eller flere 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 860
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Enhver, som har lidt økonomisk skade
eller ikke-økonomisk skade i form af 
f.eks. kvaler eller tidstab som følge af en 
ulovlig behandling eller enhver anden 
handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige 
eller registerføreren.

Or. en

Ændringsforslag 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 

1. Enhver, som har lidt skade som følge af 
en ulovlig behandling eller enhver anden 



PE502.174v02-00 92/122 AM\923501DA.doc

DA

handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige
eller registerføreren.

handling, der er uforenelig med denne 
forordning, har ret til erstatning for den 
forvoldte skade fra den registeransvarlige.

Or. en

Begrundelse

Ansvaret skal fortsat ligge hos den registeransvarlige, sådan som det i øjeblikket er tilfældet i 
direktivet. Den registeransvarlige har den direkte forbindelse til den registrerede og er 
ansvarlig over for denne. Den registeransvarlige og registerføreren udformer normalt 
ansvarsforholdet i kontraktarrangementer, i tilfælde hvor registerføreren ikke handler, som 
den registeransvarlige har bedt om.

Ændringsforslag 862
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 863
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele erstatnings-

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele erstatnings-
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beløbet. beløbet. Hvis der er tale om en koncern, 
er hele koncernen ansvarlig som en enkelt 
økonomisk enhed.

Or. en

Ændringsforslag 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.

2. Når flere registeransvarlige er involveret 
i behandlingen, hæfter den enkelte
registeransvarlige solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet for så vidt som de fælles 
registeransvarliges respektive ansvar ikke 
er fastlagt i det retlige arrangement, der 
er nævnt i artikel 24.

Or. en

Begrundelse

Fælles registeransvarlige skal have lov til kontraktmæssigt at fordele deres respektive ansvar 
og dermed afspejle deres respektive roller samt direkte eller indirekte forhold til de 
registrerede. Den solidariske hæftelse gælder kun for fælles registeransvarlige, hvor de ikke 
har fastsat deres ansvar og pligter i et retligt arrangement, som krævet i artikel 24.

Ændringsforslag 865
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.

2. Når flere registeransvarlige er involveret 
i behandlingen, hæfter den enkelte 
registeransvarlige solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet.
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Or. en

Ændringsforslag 866
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

3. Den registeransvarlige kan helt eller 
delvis fritages for erstatningsansvar for 
skade, hvis det bevises, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

Or. en

Ændringsforslag 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan helt eller delvis 
fritages for erstatningsansvar for skade, 
hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren beviser, at vedkommende 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden.

3. Den registeransvarlige kan helt eller 
delvis fritages for erstatningsansvar for 
skade, hvis den registeransvarlige beviser, 
at vedkommende ikke er skyld i den 
begivenhed, der medførte skaden.

Or. en

Ændringsforslag 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Forslag til forordning
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Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

1. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at anvende administrative 
sanktioner i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, de pågældende 
personoplysningers følsomhed,
overtrædelsens forsætlige eller uagtsomme 
karakter, skaden eller risikoen for 
betydelig skade som følge af 
overtrædelsen, den fysiske eller juridiske 
persons grad af ansvar, denne persons 
eventuelle tidligere overtrædelser, de 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, der er 
gennemført i henhold til artikel 23, og 
graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet. Selv om der gives visse 
skønsbeføjelser ved anvendelsen af 
sådanne sanktioner for at tage hensyn til 
ovennævnte omstændigheder og andre 
situationsspecifikke fakta, kan forskelle i 
anvendelsen af administrative sanktioner 
være underlagt en revurdering i 
overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen.
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Or. en

Ændringsforslag 870
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til overtrædelsens 
karakter, alvor og varighed, de pågældende 
oplysningers følsomhed, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter,
skaden eller risikoen for skade som følge 
af overtrædelsen, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, den 
fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet. Databeskyttelsesmyndigheden 
skal, hvor det er relevant, have beføjelse 
til at kræve, at der udnævnes en 
databeskyttelsesansvarlig, hvis organet, 
organisationen eller sammenslutningen 
har undladt at udnævne en sådan.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at en forsætlig eller uansvarlig overtrædelse straffes 
hårdere end en uagtsom overtrædelse, således at de strengeste sanktioner pålægges de mest 
alvorlige overtrædelser.
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Ændringsforslag 871
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Skærpende omstændigheder, der fører 
til administrative bøder i den øvre grænse 
som fastsat i stk. 4-6, er navnlig:
i) gentagne overtrædelser ved en 
hensynsløs tilsidesættelse af den gældende 
lovgivning
ii) nægtelse af samarbejde i forbindelse 
med eller hindring af en 
håndhævelsesproces
iii) overtrædelser, der er forsætlige og 
alvorlige, og som sandsynligvis vil føre til 
en betydelig skade
iv) manglende gennemførelse af en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse
v) manglende udpegelse af en 
databeskyttelsesansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 872
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Formildende omstændigheder, der 
fører til administrative bøder i den nedre 
grænse som fastsat i stk. 4-6, er navnlig:
i) foranstaltninger truffet af en fysisk eller 
juridisk person for at sikre overholdelse af 
relevante forpligtelser
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ii) reel usikkerhed om, hvorvidt den 
pågældende aktivitet medførte en
tilsidesættelse af de relevante forpligtelser
iii) øjeblikkelig indstilling af 
overtrædelsen efter kendskab til denne
iv) samarbejde i forbindelse med en 
hvilken som helst håndhævelsesproces
v) gennemførelse af en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse
v) udpegelse af en 
databeskyttelsesansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner, 
hvis:

3. I tilfælde af en første og uforsætlig 
manglende overholdelse af denne 
forordning kan der gives en skriftlig 
advarsel uden pålæggelse af sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 

udgår
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interesse

Or. en

Ændringsforslag 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 876
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til
2 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

6. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver en 
bøde på op til 1 000 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til
5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

Or. en

Begrundelse

De administrative sanktioner skal være afskrækkende for at beskytte vores grundlæggende 
rettigheder.
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Ændringsforslag 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII, når som helst 
det er nødvendigt for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed.

Or. en

Ændringsforslag 878
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
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bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse
med behandling af personoplysninger, der
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
finder sted i journalistisk øjemed eller med 
henblik på kunstnerisk eller litterær 
virksomhed for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 879
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
skal udsende vejledning om, hvornår 
sådanne fritagelser eller undtagelser kan 
være nødvendige, efter høring af 
repræsentanter for pressen, forfattere og 
kunstnere, registrerede personer samt 
relevante civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 880
Amelia Andersdotter



PE502.174v02-00 102/122 AM\923501DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 a
Behandling af personoplysninger og 
princippet om offentlig indsigt i officielle 
dokumenter
Personoplysninger i dokumenter, som en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ er i besiddelse af, må videregives af 
denne myndighed eller dette organ i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
lovgivning vedrørende offentlig adgang til 
officielle dokumenter, hvilket forener 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med princippet om offentlig indsigt i 
officielle dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at offentligt tilsyn med offentlige anliggender ikke hindres 
uforholdsmæssigt af databeskyttelsesregler. Som nævnt i erklæringer fra Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, artikel-29 gruppen og Det Europæiske Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, bør princippet om offentlig indsigt i officielle dokumenter derfor 
sikres.

Ændringsforslag 881
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 a
Personoplysninger i dokumenter, som en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ er i besiddelse af, må videregives af 
denne myndighed eller dette organ i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
lovgivning vedrørende offentlig adgang til 
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officielle dokumenter, hvilket forener 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med princippet om offentlig indsigt i 
officielle dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at offentligt tilsyn med offentlige anliggender ikke hindres 
uforholdsmæssigt af databeskyttelsesregler. Som nævnt i erklæringer fra Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, artikel-29 gruppen og Det Europæiske Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, bør princippet om offentlig indsigt i officielle dokumenter derfor 
sikres i en artikel og ikke kun i en betragtning.

Ændringsforslag 882
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 883
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 81 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 884
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring for at sikre opgaven som defineret i 
de national medlemsstaters lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 885
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne eller kollektive 
overenskomster mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, straffedomme,
arbejdsmiljø, og i forbindelse med 
individuel eller kollektiv udøvelse og brug 
af rettigheder og fordele i forbindelse med 
ansættelse og i forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 887
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. Uden at det berører denne forordning,
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
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legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Ændringsforslag 889
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning
skal medlemsstater vedtage bestemmelser 
om behandling af personoplysninger til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til dette stk., og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

Or. en

Ændringsforslag 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
formål i henhold til artikel 6, stk. 2, og 
artikel 9, stk. 2, litra i), hvis:

Or. en
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Begrundelse

Artikel 83 indfører et uafhængigt retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger til 
videnskabelige formål, forudsat at kriterierne deri er opfyldt. Dette ændringsforslag gør det 
klart, at de andre retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger i artikel 6 og 9 (f.eks. 
den registreredes samtykke) ikke berøres, og at forskerne kan forlade sig på disse 
bestemmelser ved behandlingen af personoplysninger i stedet for at forlade sig på artikel 83, 
stk. 1.

Ændringsforslag 891
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger, der ikke falder ind 
under de kategorier af data, der er 
omfattet af forordningens artikel 8 og 9,
kun behandles til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 892
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, hvis:

1. Uden at det berører denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, hvis:

Or. en
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Ændringsforslag 893
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
formål, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
formål, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 895
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) disse formål ikke ellers kan opfyldes 
ved behandling af oplysninger, som ikke 
muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 896
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) disse formål ikke ellers kan opfyldes ved 
behandling af oplysninger, som ikke 
muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede

a) disse formål ikke med rimelighed kan 
opfyldes ved behandling af oplysninger, 
som ikke muliggør eller ikke længere 
muliggør identifikation af den registrerede

Or. en

Ændringsforslag 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Senere behandling af oplysninger i 
historisk, statistisk eller videnskabeligt 
øjemed anses ikke for at være uforenelig 
med artikel 5, stk. 1, litra b), såfremt 
behandlingen:
a) er underlagt betingelserne og 
sikkerhedsbestemmelserne i denne artikel; 
og
b) overholder al anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 898
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Kun med undtagelsen i stk. 3) kan 
data, der falder ind under de kategorier af 
data, der er omfattet af forordningens 
artikel 8 og 9, kun behandles til historisk, 
statistisk eller videnskabelig forskning 
med den registreredes samtykke, der gives 
i henhold til artikel 4, stk. 8)

Or. en

Ændringsforslag 899
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der gør det muligt at 
knytte oplysninger til en identificeret eller 
identificerbar registreret, opbevares 
adskilt fra de øvrige oplysninger, så længe 
disse formål kan opfyldes på denne måde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 900
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Medlemsstater kan ved lov indføre 
undtagelser fra kravet om samtykke til 
forskning, der er fastsat i stk. 2), med 
hensyn til forskning, der tjener yderst 
vigtige samfundsmæssige interesser, hvis 
denne forskning ikke kan gennemføres på 
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nogen anden måde. De pågældende 
oplysninger skal anonymiseres eller 
registreres under synonym efter de højest 
mulige standarder, og der skal træffes alle 
mulige foranstaltninger for at forhindre 
genkendelse af de registrerede. En sådan 
behandling skal være betinget af en 
forhåndstilladelse fra den eller de 
relevante nationale tilsynsmyndighed(er) i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1) i 
denne forordning, samt 
sammenhængsmekanismen i henhold til 
kapitel VII, afsnit 2 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 901
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Senere behandling af oplysninger i 
historisk, statistisk eller videnskabeligt 
øjemed anses ikke for at være uforenelig 
med artikel 5, stk. 1, litra b), såfremt 
behandlingen:
a) er underlagt betingelserne og 
sikkerhedsbestemmelserne i denne artikel; 
og
b) overholder al anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Ved at forbinde artikel 5, stk. 1), litra b) med artikel 83, præciseres det i dette 
ændringsforslag, at historiske, statistiske eller videnskabelige forskningsformål ikke er 
bestemt til at være uforenelige formål.



AM\923501DA.doc 113/122 PE502.174v02-00

DA

Ændringsforslag 902
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under overholdelse af denne 
forordning og specielt denne artikel, kan 
medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser vedrørende behandlingen af 
personoplysninger til videnskabelige 
forskningsformål, bl.a. 
folkesundhedsmæssig forskning.

Or. en

Begrundelse

Databeskyttelsesregler på medlemsstatsniveau er komplekse, og de er også nuancerede med 
hensyn til folkesundhedsmæssig forskning. Medlemsstaternes lovgivere bør have beføjelser til 
at opretholde eller vedtage konkrete foranstaltninger om etisk vurdering af 
folkesundhedsmæssig forskning, der kan udføres uden den registreredes samtykke. Etisk 
vurdering på medlemsstatsniveau giver de registrerede en garanti for, at brugen og 
genbrugen af deres personoplysninger til forskningsmæssige formål er i tråd med de 
samfundsmæssige værdier på det givne tidspunkt.

Ændringsforslag 903
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organer, der gennemfører historisk, 
statistisk eller videnskabelig forskning, 
må kun offentliggøre eller på anden måde 
videregive personoplysninger, hvis:

udgår

a) den registrerede har givet sit samtykke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 7
b) offentliggørelsen af personoplysninger 
er nødvendig for at fremlægge 
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forskningsresultater eller fremme 
forskningen, for så vidt den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder ikke tilsidesætter 
disse interesser
c) den registrerede har offentliggjort 
oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 904
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organer, der gennemfører historisk, 
statistisk eller videnskabelig forskning, må 
kun offentliggøre eller på anden måde 
videregive personoplysninger, hvis:

2. Organer, der gennemfører historisk, 
statistisk eller videnskabelig forskning, må 
kun offentliggøre eller på anden måde 
videregive personoplysninger med den 
registreredes samtykke, der gives i 
henhold til artikel 4, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) personoplysningerne behandles til at 
generere sammenfattede datarapporter, 
der udelukkende består af anonyme 
og/eller pseudonyme oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med sådanne rapporter er ikke at identificere eller gå tilbage til enkeltpersoner. For 
at lave sådanne rapporter, indsamles individuelle datasæt anonymt, og de har ingen effekt på 
privatlivet. Internetbaserede analyser er et eksempel på aggregerede datarapporter.

Ændringsforslag 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) En registeransvarlig eller en 
registerfører kan videregive 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation til historiske, 
statistiske eller videnskabelige formål, 
hvis:
a) disse formål ikke ellers kan opfyldes 
ved behandling af oplysninger, som ikke 
muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede
b) modtageren ikke med rimelighed har 
adgang til oplysninger, der gør det muligt 
at knytte oplysninger til en identificeret 
eller identificerbar registreret; og
c) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af oplysningerne forbyder 
identifikation af den registrerede og 
begrænser håndteringen i 
overensstemmelse med de betingelser og 
garantier, der er fastsat i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

En modtager af oplysninger med nøglekode, der overføres til videnskabelige 
forskningsformål, kan ikke identificere registrerede personer, og i henhold til dette 
ændringsforslag er vedkommende kontraktligt udelukket fra at identificere registrerede 
personer. Dette ændringsforslag vil formalisere en proces for på rimelig vis at sikre, at 
oplysninger med nøglekode hverken kan eller vil blive identificeret af modtagere i 
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tredjelande, således at sådanne oplysninger kan overføres uden yderligere byrder.

Ændringsforslag 907
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende behandlingen 
af personoplysninger til de formål, der er
nævnt i stk. 1 og 2, samt nødvendige 
begrænsninger i den registreredes ret til 
indsigt og adgang med en beskrivelse af 
betingelserne og garantierne for den 
registreredes rettigheder under disse 
omstændigheder.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav, med undtagelse af 
tekniske krav vedrørende behandlingen af 
personoplysninger til de formål, der er 
nævnt i stk. 1 og 2, samt nødvendige 
begrænsninger i den registreredes ret til 
indsigt og adgang med en beskrivelse af 
betingelserne og garantierne for den 
registreredes rettigheder under disse 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 908
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83 a
Behandling af oplysninger om 
straffedomme med henblik på 

forebyggelse af økonomisk kriminalitet
Under overholdelse af denne forordning 
og i overensstemmelse med artikel 9, stk. 
2, litra j), skal det med henblik på at 
udøve de specifikke rettigheder for 
registeransvarlige, der nævnes i artikel 9, 
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stk. 2, litra b), hvor kriterierne for almene 
hensyn fra artikel 9, stk. 2), litra g) 
opfyldes, tillades at behandle 
personoplysninger vedrørende 
straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger, hvis dette 
medfører hensigtsmæssige 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder, og målet med 
behandlingen kan påvises i betydelig grad 
at afvige fra den undtagelse, der allerede 
er etableret i artikel 21, stk. d) i denne 
forordning, og: 
a) hjælpe de offentlige myndigheder med 
at forebygge, efterforske eller opdage 
økonomisk kriminalitet, eller
a) hjælpe offentlige myndigheder, der 
arbejder med at forebygge 
grænseoverskridende økonomisk 
kriminalitet,
og de vil i disse tilfælde og efter 
forudgående godkendelse af en kompetent 
databeskyttelsesmyndighed blive udført på 
baggrund af historisk samtykke fra den 
registrerede, selv efter en eventuel 
tilbagetrækning af et sådant samtykke og 
bortset fra retten til sletning, der er 
kodificeret i artikel 17. Hvor en 
registeransvarlig har fået tilladelse fra 
den kompetente offentlige myndighed til 
en sådan behandling, skal den 
registrerede oplyses om, at en sådan 
tilladelse er indhentet i henhold til de 
krav, der er fastsat i artikel 14. Retten til 
berigtigelse har forrang under disse 
omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder har beføjelserne til at gennemføre undersøgelser af kriminelle 
aktiviteter. Det ville være uklogt at bruge forordningen om databeskyttelse til at lave 
undtagelser fra princippet om, at strafferetlige efterforskninger og kriminalitetsbekæmpelse 
udføres af de offentlige myndigheder.
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Ændringsforslag 909
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
regler om tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller regler 
fastlagt af nationale kompetente organer er 
underlagt faglig eller anden tilsvarende 
tavshedspligt, for så vidt dette er 
nødvendigt og rimeligt med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
modtaget eller indhentet under en aktivitet, 
der er underlagt denne tavshedspligt.

1. Uden at det berører denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
regler om tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller regler 
fastlagt af nationale kompetente organer er 
underlagt faglig eller anden tilsvarende 
tavshedspligt, for så vidt dette er 
nødvendigt og rimeligt med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
modtaget eller indhentet under en aktivitet, 
der er underlagt denne tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 910
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
regler om tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller regler 

1. Uden at det berører denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
regler om tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller regler 
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fastlagt af nationale kompetente organer er 
underlagt faglig eller anden tilsvarende 
tavshedspligt, for så vidt dette er 
nødvendigt og rimeligt med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
modtaget eller indhentet under en aktivitet, 
der er underlagt denne tavshedspligt.

fastlagt af nationale kompetente organer er 
underlagt faglig eller anden tilsvarende 
tavshedspligt, for så vidt dette er 
nødvendigt og rimeligt med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
modtaget eller indhentet under en aktivitet, 
der er underlagt denne tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 911
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender 
omfattende regler om beskyttelse af fysiske 
personer, hvad angår behandling af 
personoplysninger, kan disse eksisterende 
regler fortsat gælde, hvis de bringes i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender 
omfattende regler om beskyttelse af fysiske
og juridiske personer, hvad angår 
behandling af personoplysninger, kan disse 
eksisterende regler fortsat gælde, hvis de 
bringes i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 912
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 

2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, skal underlægges tilsyn af en 
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oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
denne forordnings kapitel VI.

uafhængig tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med denne forordnings 
kapitel VI.

Or. en

Ændringsforslag 913
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, 
artikel 14, stk. 7, artikel 15, stk. 3, artikel 
17, stk. 9, artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 
4, artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, 
artikel 28, stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 
6, artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 914
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning indfører ikke
yderligere forpligtelser for fysiske eller 
juridiske personer, for så vidt angår
behandling af personoplysninger i 

1. Denne forordning skal ikke finde 
anvendelse, såfremt direktiv 2002/58/EF
indeholder bestemmelser om behandling
af oplysninger.
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forbindelse med levering af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester i offentlige 
kommunikationsnet i Unionen, i forhold, 
hvor de er underlagt specifikke 
forpligtelser med samme mål som fastsat i 
direktiv 2002/58/EF.

Or. en

Ændringsforslag 915
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF
udgår.

2. Artikel 1, stk. 2, artikel 2, litra b) og c), 
artikel 4, stk. 3, 4 og 5, samt artikel 6 og 9
i direktiv 2002/58/EF udgår.

Or. fr

Ændringsforslag 916
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår. Resten af direktiv 2002/58/EF 
berøres ikke heraf.

Or. en

Ændringsforslag 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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Artikel 90 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, der vedtages af 
Kommissionen, skal evalueres af Europa-
Parlamentet og Rådet hvert andet år.

Or. en


