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KORT BEGRUNDELSE

Den 25. januar 2012 fremlagde Europa-Kommissionen en omfattende reform af EU's 
databeskyttelsesregler. Forslaget til forordning sigter mod at harmonisere rettigheder 
vedrørende privatlivets fred på internettet og sikre fri udveksling af sådanne oplysninger 
inden for EU.

Den foreslåede forordning sigter også mod:

 at tilpasse databeskyttelsen til den ændrede efterspørgsel i den digitale verden i 
betragtning af, at de nuværende bestemmelser blev vedtaget for 17 år siden, da under 
1 % af europæerne brugte internettet

 at forhindre de nuværende forskelle i medlemsstaternes håndhævelse af reglerne fra 
1995 og sikre, at den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger anvendes 
på en ensartet måde på alle de områder, hvor EU agerer

 at styrke forbrugernes tillid til onlinetjenester gennem bedre information om 
rettigheder og databeskyttelse med indførelsen af retten til berigtigelse, til at blive 
glemt og til sletning, til dataportabilitet og retten til indsigelse

 at fremme det digitale indre marked ved at mindske den nuværende opsplitning og de 
administrative byrder samt mere overordnet set spille en vigtig rolle i Europa 2020-
strategien. 

Sammenlignet med det eksisterende direktiv 95/46/EF indføres der i den foreslåede 
forordning krav om, at der skal udpeges en databeskyttelsesansvarlig for den offentlige sektor 
og i den private sektor for store virksomheder med over 250 medarbejdere og for 
virksomheder, hvis væsentligste aktivitet vedrører behandling af personoplysninger.

Der er desuden foretaget forbedringer vedrørende overførsel af personoplysninger til 
tredjelande eller internationale organisationer.

Det foreliggende forslag indeholder bestemmelser om oprettelsen af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og sanktioner, bøder og retten til erstatning i tilfælde af overtrædelse af 
forordningen. 

Ordføreren støtter i det væsentlige de vigtigste målsætninger i Kommissionens forslag.

De foreslåede ændringer har til formål at bidrage til at forhindre uforholdsmæssigt store 
administrative byrder for virksomheder, navnlig virksomheder med ansvar for beskyttelse af 
personoplysninger, og at sikre en vis grad af fleksibilitet for visse bestemmelser i 
forordningen, især for så vidt angår bestemmelser om ansvarlighedsmekanismen og 
anmeldelse til tilsynsmyndigheden. Visse definitioner og aspekter i den oprindelige tekst skal 
desuden præciseres, sættes i kontekst og forenkles. 

Ordføreren har prioriteret en kvalitativ frem for kvantitativ tilgang til databeskyttelse med 
fokus på corporate governance på baggrund af føromtalte ansvarlighedsprincip i modsætning 
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til en overdreven afhængighed af samtykke eller bureaukratiske dokumentationsprocedurer, 
som dog også er af betydning i forbindelse med databeskyttelse.

Det er vigtigt også at fremhæve vigtigheden af tekniske løsninger, herunder indbygget 
databeskyttelse, anvendelsen af pseudonyme og anonyme oplysninger, i forbindelse med 
prioritering af beskyttelse af følsomme oplysninger og målrettede 
overensstemmelsesforanstaltninger.

Ordføreren ønsker at fremhæve betydningen af at undgå utilsigtede konsekvenser, som kan få 
en negativ indvirkning på pressefriheden, sundhedsforskningen, kampen mod økonomisk 
kriminalitet, kampen mod snyd inden for idræt og innovation vedrørende levering af 
intelligente energinet og intelligente transportsystemer.

En anden side af forslaget vedrører antallet af delegerede retsakter. Ordføreren mener, at 
anvendelsen af delegerede retsakter er for omfattende, og foreslår, at størsteparten af disse 
slettes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Beskyttelse af ytrings- og 
informationsfriheden er en 
grundlæggende rettighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Denne ret 
omfatter meningsfrihed og frihed til at 
modtage eller meddele oplysninger eller 
tanker uden indblanding fra offentlige 
myndigheder og uden hensyn til 
landegrænser. Mediefrihed og mediernes 
pluralisme bør respekteres.

Or. en

Begrundelse

Der bør henvises udtrykkeligt til informationsfriheden og retten til ytringsfrihed, idet disse er 
grundlæggende rettigheder i EU i henhold til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om 
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grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Denne forordning står ikke alene i 
forhold til Unionens øvrige lovgivning. 
Ansvarsbegrænsningen som omhandlet i 
direktivet om elektronisk handel har en 
horisontal struktur og finder således 
anvendelse på alle former for oplysninger. 
I denne forordning fastsættes det, hvornår 
der er tale om en overtrædelse af reglerne 
om databeskyttelse, og i direktivet om 
elektronisk handel fastsættes de 
betingelser, der er gældende for 
informationstjenesteudbyderens ansvar 
for en tredjeparts overtrædelse af loven.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt i en betragtning at uddybe årsagerne til en henvisning til 
ansvarsbegrænsningen som omhandlet i direktivet om elektronisk handel.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Hvis en registeransvarlig eller 
registerfører har flere virksomheder i 
Unionen, herunder bl.a. tilfælde, hvor den 
registeransvarlige eller registerføreren er 
en koncern, bør en registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen 
af hensyn til denne forordning fastlægges 
ud fra objektive kriterier og bør forstås som 
en effektiv og reel udøvelse af 
ledelsesaktiviteter, der afgør de vigtigste 
elementer, som f.eks. formål, betingelser 
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findes og anvendes tekniske og 
teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Registerførerens 
hovedvirksomhed er stedet for dennes 
centrale administration i Unionen.

og behandlingsmetoder, gennem 
permanente strukturer. Dette kriterium 
afhænger ikke af, om behandlingen af 
personoplysninger faktisk udføres på dette 
sted; det forhold, at der findes og anvendes 
tekniske og teknologiske hjælpemidler til 
behandling af personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i tråd med den ændrede definition af begrebet hovedvirksomhed i 
artikel 4, stk. 13, og anerkender, at den samme organisation i mange tilfælde kan forestå 
aktiviteter som registeransvarlig og registerfører. De nuværende definitioner kan forårsage 
en situation, hvor en og samme organisations hovedvirksomhed kan være forskellig alt efter 
behandlingen, og dette modsiger begrebet hovedvirksomhed.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag opfordres der til en hensigtsmæssig anvendelse af samtykke som 
ligeværdig med de øvrige begrundelser for lovlig behandling, der er fastsat i artikel 6.
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Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Samtykke er ikke nødvendigvis den 
primære eller den mest ønskværdige 
metode til legitimering af behandling af 
personoplysninger. Anvendelsen af 
samtykke i den rigtige sammenhæng er 
vigtig, men samtykke bør udelukkende 
betragtes som et gyldigt grundlag for 
behandling, hvis de registrerede reelt og 
problemfrit kan give eller tilbagetrække 
deres samtykke. Samtykke, der anvendes i 
uhensigtsmæssige sammenhænge, mister 
sin værdi og lægger en unødvendig byrde 
på den registrerede. Eksempelvis er 
samtykke ikke en passende begrundelse, 
når behandlingen kræves til en tjeneste, 
som brugeren har anmodet om, eller når 
den registrerede ikke kan afvise samtykke 
uden at påvirke den pågældende tjeneste. 
I sådanne og andre sammenhænge skal 
de registeransvarlige sigte mod at sikre en 
lovlig behandling på et andet legitimt 
grundlag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer teksten i overensstemmelse med Artikel 29-gruppens udtalelse 
15/2011 om definitionen af samtykke (s. 10) ved at underbygge, at samtykke kan være 
ubrugeligt eller ligefrem skadeligt i forhold til beskyttelsen af privatlivet i tilfælde af 
overdreven brug, navnlig inden for informationstjenester.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Databehandling i tredjeparters legitime interesse skal fortsat være mulig, som i henhold til 
databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF, såfremt de nødvendige betingelser er opfyldt. Denne 
form for databehandling er uundværlig for mange virksomheders legitime daglige 
forretningsaktiviteter. For at kunne nå ud til nye kunder er det eksempelvis meget vigtigt at 
kunne anvende tredjeparters adresser.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 

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

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

Or. en

Begrundelse

Samtykke er et legitimt grundlag, men bør ikke prioriteres over andre legitime grundlag, som 
fremmer anvendelsen heraf, hvor det ikke er nødvendigt.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Hvis oplysninger legitimt videregives til en anden modtager, bør der ikke være behov for en 
fortsat, gentagen informationsproces over for den registrerede. Dette vil kunne medføre 
utilsigtede konsekvenser; f.eks. at den registrerede trækker sit samtykke til legitim behandling 
tilbage, eller – endnu værre – at den registrerede bliver desensibiliseret over for information, 
der vedrører dennes egne personoplysninger.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Den registrerede skal altid have 
mulighed for at give et bredt samtykke til 
anvendelse af sine personoplysninger til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål og for på et hvilket som 
helst tidspunkt at trække sit samtykke 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på profilering 
ved hjælp af automatisk databehandling. 
En sådan foranstaltning bør dog tillades, 

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

person eller berører den fysiske person i 
væsentlig grad. For at de faktiske 
virkninger kan være omfattet af denne 
bestemmelse, bør deres størrelse kunne 
sammenlignes med retsvirkningerne. 
Dette er ikke tilfældet for 
foranstaltninger, der vedrører kommerciel 
kommunikation, herunder inden for 
kunderelationer eller hvervning af 
kunder. En foranstaltning, der er baseret 
på profilering ved hjælp af automatisk 
databehandling, og som har retsvirkning 
for en fysisk person eller berører en fysisk 
person i væsentlig grad, bør dog tillades, 
når den udtrykkeligt er tilladt i loven, når 
den gennemføres som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, eller når den 
registrerede har givet sit samtykke. En 
sådan behandling bør under alle 
omstændigheder ledsages af de fornødne 
garantier, herunder specifik underretning af 
den registrerede og ret til menneskelig 
indgriben, og sådanne foranstaltninger må 
ikke vedrøre et barn.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at kommerciel kommunikation, eksempelvis inden for 
kunderelationer eller hvervning af kunder, ikke i væsentlig grad berører en fysisk person i den 
betydning, der er omfattet af artikel 20, stk. 1. For at de faktiske virkninger kan være omfattet 
af denne bestemmelse skal deres størrelse kunne sammenlignes med retsvirkningerne.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

være forpligtet til at påvise, at hver 
behandlingsaktivitet gennemføres i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at det er den registeransvarlige, der er direkte ansvarlig og 
erstatningspligtig over for den registrerede.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget tilpasses teksten til en fremgangsmåde, hvor ansvar er en alternativ 
proces, der fremmer god organisatorisk praksis. En sådan tilpasning flytter desuden byrden 
af udgifter til overholdelse og forsikring over på markedet frem for det offentlige.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 65
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at forordningen anerkender de forskellige ansvarsområder og opgaver, som 
registerføreren, den registeransvarlige og repræsentanten har, i forbindelse med ikke-EU-
baserede virksomheder, som er omfattet af forordningen. Dokumentationen bør være af et 
rimeligt omfang og ikke være en alt for stor byrde.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 24 
timers, bør anmeldelsen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen. Fysiske 
personer, hvis personoplysninger kan blive 
krænket af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 

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

forholdsregler. Et brud bør betragtes som 
krænkende for en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, hvis det kan 
indebære f.eks. identitetstyveri eller svig, 
fysisk skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme. Underretningen bør beskrive 
arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Underretninger om brud på datasikkerheden bør i højere grad være kvalitative end 
kvantitative. Der bør være fokus på, at den registrerede kan lide skade, og der bør straks 
træffes foranstaltninger til at afhjælpe bruddet og efter behov at underrette 
tilsynsmyndigheden og den registrerede. Vi skal undgå en kultur, hvor der indberettes for 
meget, da dette vil være en overbelastning af tilsynsmyndighedernes begrænsede ressourcer.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85a) En koncern, der planlægger at 
forelægge bindende virksomhedsregler til 
godkendelse, kan foreslå en 
tilsynsmyndighed som ledende 
tilsynsinstans. Den ledende myndighed 
bør være tilsynsmyndighed i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren har sin 
hovedvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Artikel 29-gruppen har indført et system for gensidig anerkendelse af bindende 
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virksomhedsregler (WP 107 af 14. april 2005). Systemet for gensidig anerkendelse bør 
medtages i denne forordning. Kriteriet for udpegelsen af den kompetente myndighed skal 
være placeringen af hovedvirksomheden, jf. forordningens artikel 51, stk. 2.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bekæmpelsen af snyd inden for idræt, herunder aftalt spil og doping, er af stor offentlig 
interesse og kræver en koordineret international indsats fra alle ansvarlige instanser, også 
offentlige retshåndhævende instanser og idrætsorganisationer.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Betragtning 121

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(121) Der bør fastsættes undtagelser fra 
visse bestemmelser i denne forordning i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger alene i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed, for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 

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

med retten til ytringsfrihed, herunder retten 
til at modtage og give oplysninger, som 
fastslået bl.a. i artikel 11 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Dette bør navnlig gælde for 
behandling af personoplysninger på det 
audiovisuelle område samt i nye arkiver og 
mediebiblioteker. For at tage hensyn til 
betydningen af retten til ytringsfrihed i 
ethvert demokratisk samfund er det 
nødvendigt at tolke begreber vedrørende 
den frihed såsom journalisme bredt, og 
uanset hvilket medie der anvendes hertil.

Or. en

Begrundelse

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
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current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 123 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(123a) Behandling af personlige 
helbredsoplysninger som særlig 
oplysningskategori kan være nødvendig til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål. Denne forordning bør 
derfor sikre, at harmoniseringen af de 
fastsatte betingelser for behandling af 
personlige helbredsoplysninger, der er 
omfattet af specifikke og fornødne 
garantier med henblik på at beskytte 
fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og personoplysninger, ikke 
fungerer som en hindring for 
translationel, klinisk forskning og 
forskning i folkesundhed.

Or. en

Begrundelse

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to
crucial research addressing the great societal challenges.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Betragtning 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(129) For at opfylde denne forordnings (129) For at opfylde denne forordnings 



PA\913984DA.doc 19/88 PE496.562v01-00

DA

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

målsætninger, dvs. at beskytte fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger og at 
sikre fri udveksling af personoplysninger i 
Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen
i visse begrænsede tilfælde. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør sikre en samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet, når den udarbejder 
og gennemfører delegerede retsakter.
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virksomhedsregler, om fravigelser ved 
videregivelser, om administrative 
sanktioner, om behandling til 
sundhedsformål og om behandling i 
forbindelse med ansættelsesforhold og til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør sikre en samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet, når den udarbejder og gennemfører 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som er gjort permanente og 
uigenkaldeligt anonyme.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "pseudonyme oplysninger": 
personlige oplysninger, som er blevet 
indsamlet, ændret eller på anden vis 
behandlet på en sådan måde, at de i sig 
selv ikke kan tilskrives en registreret uden 
brug af supplerende oplysninger, som er 
underlagt selvstændig og særskilt teknisk 
og organisatorisk kontrol med henblik på 
at sikre, at sådanne tilskrivelser ikke kan 
forekomme

Or. en

Begrundelse

At definere pseudonyme oplysninger og fremme brugen deraf vil sandsynligvis bevirke, at der 
i højere grad vil blive anvendt pseudonyme oplysninger ved hjælp af kryptering, hvilket er i 
alle registreredes interesse, eftersom alle personlige oplysninger pr. definition bliver ændret 
på en sådan måde, at de i sig selv ikke kan tilskrives en registreret uden brug af supplerende 
oplysninger, som er underlagt selvstændig og særskilt teknisk og organisatorisk kontrol.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "anonyme oplysninger": oplysninger, 
der aldrig har kunnet tilskrives en 
registreret, eller som er blevet indsamlet, 
ændret eller på anden vis behandlet på en 
sådan måde, at de ikke kan tilskrives en 
registreret

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at definere betydningen af anonyme oplysninger med henblik på at præcisere 
forordningens anvendelsesområde. I betragtning 23 henvises der til anonyme oplysninger. 
Databeskyttelsesprincipperne bør ikke gælde for denne type oplysninger. Ved at definere 
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anonyme oplysninger sikrer man en større retssikkerhed.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette hænger sammen med den tilgang til samtykke, der beskrives i betragtning (33a) (ny). 
Frem for at fastsætte samtykkets udformning ved lov bør udformningen baseres på en 
konsekvensanalyse, der præciserer de nøjagtige behov i en konkret forbrugerkontekst. 
Kravene om specifikt, informeret og udtrykkeligt samtykke er fastholdt, men finder kun 
anvendelse, hvis der ikke er blevet gennemført en konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "særlige kategorier af 
personoplysninger": oplysninger, der 
viser race eller etnisk oprindelse, politisk 
overbevisning, religion eller tro eller 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt 
genetiske oplysninger, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold og oplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger

Or. en
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Begrundelse

Behandling af "særlige kategorier af personoplysninger" er allerede underlagt specifikke krav 
(jf. artikel 9). Denne kategori af følsomme oplysninger bør af proportionalitetshensyn også 
tages i betragtning, når den registeransvarliges øvrige forpligtelser fastlægges (jf. 
ændringsforslag til artikel 31). Hvis denne definition tilføjes, skabes der større retssikkerhed.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

13) "hovedvirksomhed": den beliggenhed, 
der fastsættes af den registeransvarlige 
eller registerføreren på grundlag af 
følgende gennemsigtige og objektive 
kriterier: beliggenheden af koncernens 
europæiske hovedsæde eller 
beliggenheden af den virksomhed, der har 
det uddelegerede ansvar for 
databeskyttelse i koncernen, eller 
beliggenheden af den virksomhed i 
koncernen, som er bedst placeret til at 
håndtere og håndhæve reglerne i denne 
forordning (med hensyn til 
ledelsesfunktioner og administrativt 
ansvar, osv.), eller beliggenheden af det 
sted, hvor de store beslutninger 
vedrørende formålet med behandlingen 
træffes for den regionale koncern

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at skabe klarhed omkring den faktiske situation for 
virksomheder, der opererer på tværs af jurisdiktioner. Dette skal ikke opfattes som et charter 
for "forum shopping", idet virksomheden skal oplyse gennemsigtige, objektive kriterier som 
begrundelse for beliggenheden af hovedvirksomheden i forbindelse med forordningen.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 19 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at tilføje en definition af "økonomisk kriminalitet", som hentes fra Den 
Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger, da behandlingen af personoplysninger tillades som 
led i forebyggelse, efterforskning og afsløring af økonomisk kriminalitet.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til behandlingen

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for at give samtykke er fastsat i artikel 7. Den foreslåede sletning vil af hensyn 
til retssikkerheden sikre, at de fastsatte betingelser for behandlingen ikke strider mod 
betingelserne for samtykke i henhold til artikel 7.
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Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Databehandling i tredjeparters legitime interesse skal fortsat være mulig, som i henhold til 
databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF, såfremt de nødvendige betingelser er opfyldt. Denne 
form for databehandling er uundværlig for mange virksomheders legitime daglige 
forretningsaktiviteter. For at kunne nå ud til nye kunder er det eksempelvis meget vigtigt at 
kunne anvende tredjeparters adresser.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) internationale konventioner, som 
Unionen eller en medlemsstat har 
tilsluttet sig.

Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
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rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle aspekter af 
forordningen.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at legitime interesser også medtages, herunder det sektorspecifikke eksempel 
vedrørende udarbejdelse af en mere effektiv energiforsyningskæde ved at anvende intelligente 
net. Hvis det er i tjenesteudbyderens legitime interesse at skabe en mere effektiv overordnet 
forsyning, bør der indarbejdes fleksibilitet, der sikrer muligheden herfor, selv om 
oplysningerne om den registreredes energiforbrug ikke som sådan er indsamlet med henblik 
herpå.

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Er overflødig, da bevisbyrden er en del af den sædvanlige procesret.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den form for samtykke, der indhentes 
til behandlingen af den registreredes 
personoplysninger, skal stå i rimeligt 
forhold til den type oplysninger, der 
behandles, og formålet med behandlingen 
som fastlagt i en korrekt gennemført 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse som beskrevet i artikel 33.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes der sammenhæng mellem vurderingen af et rimeligt 
samtykke og resultatet af konsekvensanalyser, hvilket vil øge brugen af disse. Hvis der ikke er 
blevet gennemført en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, skal der fortsat gælde et 
standardkrav om udtrykkeligt samtykke.
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Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medmindre en anden form for 
samtykke vurderes at stå i rimeligt forhold 
til, skal samtykke indhentes i form af en 
frivillig, informeret og udtrykkelig 
erklæring eller anden klar bekræftelse.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skabes der sammenhæng mellem vurderingen af et rimeligt 
samtykke og resultatet af konsekvensanalyser, hvilket vil øge brugen af disse. Hvis der ikke er 
blevet gennemført en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, skal der fortsat gælde et 
standardkrav om udtrykkeligt samtykke.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den registrerede bør have klare og utvetydige vilkår for at give sit samtykke. Hvis hensigten 
er at sikre, at formuleringen af samtykket ikke forsvinder blandt øvrige tekniske 
formuleringer, kunne man i stedet for udtrykket "synligt" benytte udtrykket "tydeligt". Det bør 
fremhæves, ikke opdeles.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage over for den 
registeransvarlige, der behandler 
personoplysningerne på baggrund af 
samtykket. Hvis samtykke udgør en del af 
et kontraktmæssigt eller lovmæssigt 
forhold, afhænger tilbagetrækningen af
de kontraktmæssige eller lovmæssige 
vilkår. Tilbagetrækningen af samtykke 
berører ikke lovligheden af den 
behandling, der er baseret på samtykke 
inden tilbagetrækning heraf. Det 
anerkendes, at tilbagetrækning af 
samtykke kan medføre, at forholdet til den 
registeransvarlige ophører.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uundværligt i forhold til indførelsen af retten til tilbagetrækning i 
praksis for at garantere retssikkerheden. Forslaget præciserer, at den oprindelige modtager 
af et samtykke er den eneste, som en tilbagetrækning skal meddeles til. Denne præcisering er 
vigtig i de tilfælde, hvor oplysninger, der er baseret på samtykke, er blevet videregivet til 
tredjeparter eller offentliggjort.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis det ikke 
er givet frivilligt, navnlig hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige for så vidt angår
dette konkrete samtykke.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere det forholdsvis vage udtryk "klar 
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skævhed" ved at opsætte scenarier, eksempelvis hvis den registrerede er ansat af den 
registeransvarlige, eller den registeransvarlige er en offentlig myndighed, og det grundet 
denne skævhed er usandsynligt, at samtykke er givet frivilligt.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandling af særlige kategorier af
personoplysninger er forbudt.

Or. en

Begrundelse

Særlige kategorier af personoplysninger er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 9a) (nyt), og der er 
således ikke behov for at gentage definitionen her.
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Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle aspekter af 
forordningen.

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at sikre behandlingen af helbredsoplysninger til brug for 
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historiske, statistiske eller videnskabelige forskningsformål. Forskere er i høj grad afhængige 
af patientregistre og biobanker i forbindelse med epidemiologisk, klinisk og translationel 
forskning, og det er derfor nødvendigt at sikre behandlingen af personoplysninger til 
sundhedsformål.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kravet om at formidle kontraktvilkår og generelle betingelser er et emne, der er reguleret 
tilstrækkeligt i civilretten. Set fra et databeskyttelsesperspektiv er der således kun behov for at 
formidle oplysninger vedrørende formålet eller de legitime interesser, der er forbundet med 
behandlingen.

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

udgår

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde kan varigheden af opbevaringen af oplysningerne ikke fastsættes på forhånd 
(eksempelvis i tilfælde af en permanent kontrakt). Der kan også foreligge et legitimt behov for 
fortsat opbevaring af oplysninger selv efter ophøret af kontraktforholdet.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden

Or. en

Begrundelse

En forpligtelse til at specificere kontaktoplysningerne for den tilsynsmyndighed, der er 
ansvarlig i tilfælde af forkerte oplysninger, ville gøre det nødvendigt at gennemgå de 
pågældende oplysninger regelmæssigt, og dette ville være en uforholdsmæssigt stor opgave 
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for især små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne blankolignende udvidelse af de allerede udførlige oplysningsforpligtelser vil 
sandsynligvis medføre en stor retsusikkerhed. Hverken den pågældende virksomhed eller 
forbrugeren kan ud fra denne formulering vurdere med sikkerhed, hvilke oplysninger der skal 
stilles til rådighed i det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysningerne indsamles fra 
den registrerede, meddeler den register-
ansvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
hvorvidt indgivelsen af personoplysninger 
er obligatorisk eller frivillig, og de mulige 
konsekvenser, hvis sådanne oplysninger 
ikke indgives.

2. Hvis personoplysningerne indsamles fra
den registrerede, meddeler den register-
ansvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
hvorvidt indgivelsen af personoplysninger 
er obligatorisk.

Or. en

Begrundelse

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
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There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, meddeler 
den registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
fra hvilken kilde personoplysningerne 
stammer, medmindre oplysningerne 
stammer fra en offentligt tilgængelig 
kilde, eller overførslen sker i medfør af 
loven, eller behandlingen anvendes til 
formål, der vedrører den pågældende 
persons erhvervsmæssige aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Uden de undtagelser, der er anført i ændringsforslaget, ville forpligtelsen til at informere om 
kilden til oplysningerne være uforholdsmæssigt stor.

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) såfremt personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, på 
tidspunktet for registreringen eller inden 
for et rimeligt tidsrum efter indsamlingen 
afhængigt af de konkrete omstændigheder 
for indsamlingen eller behandlingen af 
oplysningerne, eller, hvis videregivelse til 
en anden modtager forventes, senest når 
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oplysningerne første gange videregives. oplysningerne første gange videregives, 
eller, hvis oplysningerne skal bruges til at 
kommunikere med den pågældende 
person, senest når der første gang 
kommunikeres med personen.

Or. en

Begrundelse

Der tages behørigt højde for den registreredes ret til informationsmæssig selvbestemmelse, 
hvis de relevante oplysninger fremlægges på dette tidspunkt.

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) oplysningerne ikke indsamles fra den 
registrerede, eller de behandlede 
oplysninger ikke giver mulighed for at 
kontrollere identiteten (indirekte 
identificerbare eller pseudonyme 
oplysninger), og hvis det viser sig umuligt 
eller uforholdsmæssigt vanskeligt at 
underrette den pågældende, eller

Or. en

Begrundelse

Adgangsretten medfører, at den registeransvarlige kan identificere den enkelte person fuldt 
ud, men dette er ikke altid tilfældet, f.eks. når den registeransvarlige kun er i besiddelse af 
indirekte identificerbare oplysninger.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) retten til at anmode den 
registeransvarlige om berigtigelse eller 
sletning af personoplysninger om den 
registrerede eller gøre indsigelse mod 

e) retten til at anmode den 
registeransvarlige om berigtigelse i 
henhold til artikel 16 eller sletning af 
personoplysninger om den registrerede 
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behandlingen af sådanne 
personoplysninger

eller gøre indsigelse mod behandlingen af 
sådanne personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden

Or. en

Begrundelse

En forpligtelse til at specificere kontaktoplysningerne for den tilsynsmyndighed, der er 
ansvarlig i tilfælde af forkerte oplysninger, ville gøre det nødvendigt at gennemgå de 
pågældende oplysninger regelmæssigt, og dette ville være en uforholdsmæssigt stor opgave 
for især små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende meddelelsen 
til den registrerede af indholdet i de 
personoplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra g).

udgår

Or. en



PA\913984DA.doc 39/88 PE496.562v01-00

DA

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den registrerede tilbagetrækker sit 
samtykke, som er grundlaget for 
behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, 
litra a), eller hvis den opbevaringsperiode, 
der er givet samtykke til, er udløbet, og 
hvis der ikke længere er et retligt grundlag 
for behandlingen af oplysningerne, eller 
medmindre det ville kræve en 
uforholdsmæssigt stor indsats fra den 
registeransvarliges side at sikre sletning 
af alle oplysningerne, eller

Or. en

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

På grund af internettets karakter og mulighederne for at lægge oplysninger ud på forskellige 
sider verden over fungerer denne bestemmelse ikke.

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den registeransvarlige foretager 
omgående sletningen i henhold til 
betingelserne i stk. 1 og i det omfang, det 
er teknisk og praktisk muligt for den 
registeransvarlige, medmindre det er 
nødvendigt at bevare personoplysningerne:

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til stk. 1 skaber klarhed, så det undgås, at læseren får indtryk af, at 
betingelserne i stk. 1 og 3 er modstridende.

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) for at opfylde en retlig forpligtelse til at 
bevare personoplysninger i henhold til EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, som 
den registeransvarlige er underlagt

Or. en

Begrundelse

Der kan findes love i andre medlemsstater, der kræver, at den registeransvarlige afviser 
retten til at blive glemt. Det kan være nødvendigt at opbevare oplysninger til regnskabsformål 
i henhold til reglerne om regnskabsaflæggelse.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den registeransvarlige skal opbevare
personoplysningerne for at sikre, at 
yderligere behandling af de pågældende 
oplysninger er udelukket på baggrund af 
en indsigelse i henhold til artikel 19.

Or. en

Begrundelse

En indsigelse mod behandlingen af personoplysninger efter artikel 19 udelukker 
behandlingen af de pågældende oplysninger fremadrettet. For at sikre, at de pågældende 
oplysninger rent faktisk ikke anvendes i forbindelse med fremtidig behandling af oplysninger, 
må de ikke slettes, men skal blokeres eller på anden vis markeres.

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De rettigheder, der henvises til i stk. 1 
og 2, må ikke krænke andres rettigheder 
og frihedsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder eller 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette 
må ikke resultere i, at den registrerede 
nægtes alle oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af formulering fra betragtning 51 i forhold til indsigt i oplysninger. Der skal tages 
behørigt og rimeligt hensyn til de begrænsninger, der gælder for dataportabilitet, navnlig i 
forhold til de legitime interesser, som virksomheder har i at beskytte 
forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.
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Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det elektroniske format, de relaterede 
funktioner og procedurerne for 
videregivelse af personoplysninger i 
henhold til stk. 2 fastsættes af den 
registeransvarlige under henvisning til de 
mest hensigtsmæssige eksisterende 
branchestandarder eller som defineret af 
erhvervslivets interessenter eller 
standardiseringsorganer.

Or. en

Begrundelse

Organisationerne bør i lyset af de omhandlede produkter og tjenester have mulighed for at 
fastsætte formatet for videregivelsen af personoplysninger samt den anvendte teknologi. 
Ovenstående ændring vil sikre den nødvendige fleksibilitet i denne forbindelse.

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registrerede har til enhver tid ret til i 
forbindelse med artikel 6, stk. 1, litra d), 
e) og f), af altovervejende og 
beskyttelsesværdige grunde, der vedrører 
den pågældendes særlige situation, at gøre 
indsigelse mod behandling af dennes
personoplysninger. I tilfælde af en 
begrundet indsigelse må den 
registeransvarliges behandling ikke 
længere henvise til disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne afspejler den effektive og afprøvede bestemmelse om indsigelse i artikel 14a i 
direktiv 95/46/EF. Der er ingen grund til at ændre det nuværende system. Der findes ingen 
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kendte problemer på området, som kunne begrunde en lovændring. Dette bliver endnu 
vigtigere af den grund, at forordningen vil finde direkte anvendelse, altså uden direktivets 
fleksibilitet.

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) er nødvendig for at beskytte den 
registreredes vitale interesser eller af 
hensyn til samfundsmæssige interesser 
som omhandlet i artikel 5, litra d) og e)

Or. en

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) er nødvendig fort at beskytte de 
rettigheder, der gælder for andre 
registrerede, eksempelvis med henblik på 
at opdage svindel eller på at opdage 
uregelmæssigheder eller anden ulovlig 
aktivitet i overensstemmelse med EU-
lovgivningen eller medlemsstatens 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) vedrører oplysninger, der er blevet 
anonymiseret.
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Or. en

Begrundelse

Oplysninger, der permanent anonymiseres som omhandlet i definitionen i artikel 4, stk. 1, 
nr. 2b (nyt).

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) klare og tilgængelige 
forvaltningspolitikker for oplysninger, 
som står i rimeligt forhold til antallet og 
karakteren af de personoplysninger, der 
behandles af den registeransvarlige, og 
risikoen for databeskyttelsen vedrørende 
behandlingen af oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelserne har til formål at skabe grundlag for en troværdig ansvarlighedsmekanisme, der 
kan håndhæves, og som kan være fleksibel nok til at omfatte både store virksomheder og 
mindre organisationer. Et sådant koncept er i overensstemmelse med eksisterende bedste 
praksis i andre overholdelsessystemer, herunder bestemmelser om bekæmpelse af bestikkelse.

Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) dokumentation for den øverste 
ledelses forpligtelse til at indføre 
forvaltningspolitikker for oplysninger i 
hele virksomheden for at sikre 
overholdelse af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelserne har til formål at skabe grundlag for en troværdig ansvarlighedsmekanisme, der 
kan håndhæves, og som kan være fleksibel nok til at omfatte både store virksomheder og 
mindre organisationer. Et sådant koncept er i overensstemmelse med eksisterende bedste 
praksis i andre overholdelsessystemer, herunder bestemmelser om bekæmpelse af bestikkelse.

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 23 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger

Indbygget databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, der gælder på tværs af 
sektorer, produkter og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Repræsentanten agerer på vegne af den registeransvarlige og er i EU den registeransvarlige. 
"Ne bis in idem".

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for 
politikker og foranstaltninger truffet for 
at sikre, at den behandling af 
personoplysninger, der gennemføres under 
denne, sker i overensstemmelse med 
artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Strenge dokumentationskrav for enhver behandling er umulig at opfylde, både for 
multinationale virksomheder og for små virksomheder, og kundernes personoplysninger ville 
ikke være bedre beskyttet. Med ændringsforslaget undgår man juridisk spidsfindige og 
ressourcekrævende overholdelsesprogrammer for databeskyttelse, som skaber papirarbejde, 
men ikke en reelt bedre operationel praksis.

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dokumentationen omfatter de 
oplysninger, der er nødvendige, for at 
tilsynsmyndigheden kan fastslå, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har handlet i overensstemmelse med 
denne forordning, herunder en 
beskrivelse af en af de gældende interne 
foranstaltninger og mekanismer, der har 
til formål at sikre en overholdelse af 
artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Strenge dokumentationskrav for enhver behandling er umulig at opfylde, både for 
multinationale virksomheder og for små virksomheder, og kundernes personoplysninger ville 
ikke være bedre beskyttet. Med ændringsforslaget undgår man juridisk spidsfindige og 
byrdefulde overholdelsesprogrammer for databeskyttelse, som skaber papirarbejde, men ikke 
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en reelt bedre operationel praksis.

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

udgår

a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige eller den fælles 
registeransvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant
b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige
c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
d) en beskrivelse af kategorierne af 
registrerede og de kategorier af 
personoplysninger, der vedrører dem
e) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 
herunder registeransvarlige, som 
personoplysninger videregives til som led i 
de legitime interesser, de forfølger
f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder 
identifikation af dette tredjeland eller 
denne internationale organisation, og i 
tilfælde af videregivelser i henhold til 
artikel 44, stk. 1, litra h), dokumentation 
af fornødne garantier
g) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning af de forskellige kategorier af 
personoplysninger
h) en beskrivelse af de mekanismer, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne og betingelserne for de 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, herunder fastlæggelse af det aktuelle 
tekniske niveau, for bestemte sektorer og i 
bestemte databehandlingssituationer, 
under særlig hensyntagen til udviklingen 
af teknologi og løsninger til indbygget 
beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse gennem indstillinger, 
medmindre stk. 4 finder anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved brud på persondatasikkerheden, der 
vedrører særlige kategorier af 
personoplysninger, personlige 
oplysninger, der er underlagt 
tavshedspligt, personlige oplysninger 
vedrørende straffelovsovertrædelser eller 
mistanke herom, personlige oplysninger 
vedrørende bankkonti eller kreditkort, 
som i alvorlig grad truer den registreredes 
rettigheder eller legitime interesser, 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Begrundelse

Underretninger om brud på datasikkerheden bør være kvalitative og ikke blot kvantitative. 
Hvis der sker et væsentligt, alvorligt brud, som udgør en risiko for de registrerede, skal den 
registeransvarlige først og fremmest fokusere på at afhjælpe bruddet, inden 
tilsynsmyndigheden underrettes. Hvis der fastsættes strenge og praktisk umulige frister for 
alle former for brud på datasikkerheden, vil det medføre manglende kvalitetskontrol med, 
hvad der udgør en faktisk risiko for de registrerede, og hvad værre er, antallet og 
hyppigheden af underretninger kan blive overvældende for tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
som omhandlet i artikel 31, stk. 1, i 
alvorlig grad er en trussel mod den 
registreredes rettigheder eller legitime 
interesser, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i den 
pågældende artikel omhandlede 
anmeldelse uden unødig forsinkelse den 
registrerede om bruddet på 
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persondatasikkerheden.

Or. en

Begrundelse

For at sikre proportionaliteten er det nødvendigt at foretage en kvalitativ begrænsning af 
underretningskravet til at omfatte visse typer af personoplysninger og kun tilfælde med 
alvorlige negative virkninger. Dette vil forhindre, at de kompetente myndigheder bliver 
overbebyrdet med indberetninger om små krav.

Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende 
omstændigheder, hvor et brud på 
persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt tydeligt og udtømmende at anføre, hvilke 
konkrete risici der er involveret.
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Ændringsforslag 93
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

Begrundelse

Aktivt at skulle indhente udtalelser fra de registrerede er en uforholdsmæssigt stor byrde for 
de registeransvarlige.

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudgående godkendelse og forudgående
høring

Forudgående høring

Or. en

Begrundelse

Intern overensstemmelse med målsætningerne i betragtning 70.

Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren indhenter godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen 

udgår
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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

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Ændringsforslag 96
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, hører 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen af 
særlige kategorier af personoplysninger 
som omhandlet i artikel 9 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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Begrundelse

Det er vigtigt at have en risikobaseret model for forudgående høring. Behovet for 
underretning hver gang, en behandling ændres, vil betyde, at tilsynsmyndigheden vil modtage 
et enormt antal underretninger, og det er meget usandsynligt, at de vil kunne ekspedere dem 
alle. Underretning bør være påkrævet, når der er tale om behandlinger, der vedrører 
følsomme oplysninger, eller når en registerfører starter op.

Ændringsforslag 97
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 98
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 listen indgivet i henhold til stk. 4 
omfatter typer af 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.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
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 øverste ledelse hos 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 de roller og forpligtelser, der 
er omhandlet i artikel 37.

Or. en

Begrundelse

Den databeskyttelsesansvarliges rolle og forpligtelser bør også defineres på et mere 
strategisk plan for at sikre en effektiv databeskyttelse med en passende rapporteringslinje til 
den øverste ledelse.

Ændringsforslag 101
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 102
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 udvikle processer for kontrol, 
dokumentation, anmeldelse og meddelelser 
vedrørende brud på persondatasikkerheden 
i henhold til artikel 31 og 32

Or. en

Ændringsforslag 103
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at kontrollere den registeransvarliges 
eller registerførerens gennemførelse af 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse og anvendelsen af 
forudgående godkendelse eller høring, hvis 
det kræves i henhold til artikel 33 og 34

f) at udvikle processer til at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
gennemførelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse og anvendelsen 
af forudgående godkendelse eller høring, 
hvis det kræves i henhold til artikel 33 og 
34

Or. en

Ændringsforslag 104
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at sikre, at der findes ansvarsmæssige 
foranstaltninger som fastsat i artikel 22, 
stk. 2, litra c)-eb).

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer den centrale rolle, som den databeskyttelsesansvarlige spiller i 
ansvarskæden til den øverste ledelse.

Ændringsforslag 105
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 være behjælpelig 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 106
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 

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

bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilskynder til og muliggør oprettelsen af et system, hvor myndighederne 
kan godkende uafhængige bedømmere, både i forbindelse med bedømmelse af hele 
virksomheder og af specifikke produkter eller teknologier.

Ændringsforslag 107
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 tilstrækkeligt 
niveau af beskyttelse i overensstemmelse 
med artiklens stk. 5, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, der 
overfører oplysninger på internationalt 
plan, hvis der er indført de fornødne 
garantier i et retligt bindende instrument, 
der sikrer beskyttelsen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 108
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardbestemmelser om c) standardbestemmelser om 
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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)

databeskyttelse vedtaget af en 
tilsynsmyndighed, når disse er erklæret 
generelt gyldige af Kommissionen i 
henhold til artikel 62, stk. 1, litra b)

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ingen begrundelse for at udløse sammenhængsmekanismen i forbindelse med 
vedtagelsen af standardformuleringer. Det samme er tilfældet i dag.

Ændringsforslag 109
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 
omhandlet i artikel 57.

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 i 
væsentlig grad påvirker den frie udveksling 
af personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

Or. en

Begrundelse

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined. The so called one-stop shop would be significantly undermined 
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otherwise. As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there should 
be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor will 
only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Ændringsforslag 110
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. En tilsynsmyndighed godkender 
bindende virksomhedsregler, såfremt de:

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ingen begrundelse for at udløse sammenhængsmekanismen i forbindelse med 
godkendelse af bindende virksomhedsregler. Dette er ikke tilfældet i henhold til den 
nuværende databeskyttelsesramme.

Ændringsforslag 111
Forslag til forordning
Artikel 44 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser Andre legitime grunde til internationale 
overførsler

Or. en

Ændringsforslag 112
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h
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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 nutidens digitale oplysningssamfund er der ingen begrundelse for at fremhæve omfattende 
eller hyppige videregivelser, da dette ikke svarer til de faktiske datastrømme og derfor ville 
være i strid med målsætningen om at sikre den frie udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 113
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 
internationale konventioner, i EU-retten 
eller lovgivningen i den medlemsstat, som 
den registeransvarlige er underlagt.

Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle aspekter af 
forordningen.
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Ændringsforslag 114
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115
Forslag til forordning
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 ledende offentlig 
tilsynsmyndighed har ansvaret 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.

Or. en

Begrundelse

Der bør udpeges en ledende tilsynsmyndighed med henblik på at strømline indførelsen af en 
reel kvikskranketilgang.
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Ændringsforslag 116
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse 
til at sanktionere administrative 
overtrædelser, navnlig overtrædelser 
omhandlet i artikel 79, stk. 4, 5 og 6. 
Tilsynsmyndighederne kan kun 
sanktionere registeransvarlige eller 
registerførere i deres hovedvirksomhed 
inden for den samme medlemsstat eller i 
sammenhæng med artikel 56 og 57, hvis 
tilsynsmyndigheden i hovedvirksomheden 
ikke reagerer.

Or. en

Begrundelse

Præciserer og understreger tilsynsmyndighedernes rolle i forhold til sanktioner.

Ændringsforslag 117
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den.

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den, uanset alle former for 
samarbejde og sammenhæng vedrørende 
kapitel VII.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages behørig højde for tilsynsmyndighedernes forpligtelser over for hinanden i 
henhold til sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 118
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) til at sikre overensstemmelse med 
forudgående godkendelser og høringer, jf. 
artikel 34

d) til at sikre overensstemmelse med 
forudgående høringer, jf. artikel 34

Or. en

Ændringsforslag 119
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) til at informere den registeransvarlige 
og/eller registerføreren om tilgængelige 
retsmidler i forhold til myndighedens 
afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om tilsynsmyndighedernes beføjelser over for den registeransvarlige og/eller 
registerføreren bør suppleres af konkrete juridiske sikkerhedsforanstaltninger for den 
registeransvarlige og/eller registerføreren.

Ændringsforslag 120
Forslag til forordning
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, 

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 høring, inspektioner og 
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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.

øjeblikkelig informering om indledning af 
sager og udviklingen heri, når det er 
sandsynligt, at registrerede i flere 
medlemsstater vil blive påvirket af 
behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 121
Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndighederne fastlægger de 
praktiske aspekter af specifikke 
samarbejdsaktiviteter.

4. Tilsynsmyndighederne fastlægger de 
praktiske aspekter af specifikke 
samarbejdsaktiviteter i deres 
forretningsorden. Forretningsordenen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 122
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 

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, den 
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Kommissionen disse foranstaltninger med 
en udførlig begrundelse.

pågældende registeransvarlige eller 
registerfører og Kommissionen disse 
foranstaltninger med en udførlig 
begrundelse.

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen juridiske sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, der bliver direkte 
påvirket af disse tiltag.

Ændringsforslag 123
Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vedtager selv sin forretningsorden og 
tilrettelægger sin drift. Det fastsætter bl.a. 
bestemmelser om fortsat varetagelse af 
opgaver, når et medlems embedsperiode 
udløber, eller et medlem fratræder, om 
oprettelsen af arbejdsgrupper for særlige 
spørgsmål eller sektorer og om sine 
procedurer i forbindelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

2. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
vedtager selv sin forretningsorden og 
tilrettelægger sin drift. Det fastsætter bl.a. 
bestemmelser om fortsat varetagelse af 
opgaver, når et medlems embedsperiode 
udløber, eller et medlem fratræder, om 
oprettelsen af arbejdsgrupper for særlige 
spørgsmål eller sektorer og om sine 
procedurer i forbindelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57 og de juridiske 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder 
for de berørte registeransvarlige eller 
registerførere.

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen konkrete juridiske sikkerhedsforanstaltninger for de berørte 
registeransvarlige og registerførere.

Ændringsforslag 124
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2
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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, overtrædelsens 
forsætlige eller uagtsomme karakter, de 
særlige kategorier af personoplysninger,
den fysiske eller juridiske persons grad af 
ansvar, denne persons eventuelle tidligere 
overtrædelser, de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, der er gennemført i henhold til 
artikel 23, og graden af samarbejde med 
tilsynsmyndigheden for at afhjælpe 
bruddet.

Or. en

Begrundelse

Bødens størrelse bør ligeledes være afhængig af, hvorvidt personoplysningerne er af følsom 
karakter.

Ændringsforslag 125
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

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. Tilsynsmyndigheden kan gives en 
skriftlig advarsel uden pålæggelse af 
sanktioner. Tilsynsmyndigheden kan 
pålægge en bøde på op til 1 000 000 EUR, 
når der er tale om gentagne eller bevidste 
overtrædelser, eller, hvis det drejer sig om 
en virksomhed, på op til 1 % af dens 
årlige globale omsætning.

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
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udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Den maksimale bødestørrelse, som en tilsynsmyndighed kan idømme, skal fastholdes på op til 
1 mio. EUR, og for virksomheder på op til 1 % af deres årlige globale omsætning. 
Tilsynsmyndighedernes uafhængighed, som er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal imidlertid bevares. Desuden kan 
sammenhængsmekanismen, navnlig artikel 58, stk. 3 og 4, bidrage til en harmoniseret politik 
for administrative sanktioner i EU.

Ændringsforslag 126
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 127
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke fastlægger ordninger for 
registreredes anmodninger, ikke rettidigt 
besvarer sådanne anmodninger eller ikke 
overholder formatkravene i henhold til 
artikel 12, stk. 1 og 2

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 128
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilsynsmyndigheden pålægger enhver 
en bøde på op til 500 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
1 % af dens årlige globale omsætning, 
såfremt vedkommende forsætligt eller 
uagtsomt:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 130
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke fremlægger oplysninger, 
fremlægger ufuldstændige oplysninger 
eller ikke fremlægger oplysninger på en 
tilstrækkeligt gennemsigtig måde for den 
registrerede i henhold til artikel 11, artikel 
12, stk. 3, og artikel 14

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 131
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke giver den registrerede indsigt i 
eller ikke berigtiger personoplysninger i 
henhold til artikel 15 og 16 eller ikke 
meddeler de relevante oplysninger til 
modtageren i henhold til artikel 13

udgår

Or. en

Ændringsforslag 132
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke overholder retten til at blive glemt 
eller til sletning, ikke iværksætter 
mekanismer, der sikrer, at tidsfristerne 
overholdes, eller ikke træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at oplyse 
tredjemand om, at en registreret anmoder 
om, at alle link til, kopier af eller 
gengivelser af personoplysningerne slettes 
i henhold til artikel 17

udgår

Or. en

Ændringsforslag 133
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ikke udleverer en elektronisk kopi af 
personoplysningerne eller hindrer den 
registrerede i at overføre 
personoplysningerne til en anden 
applikation i strid med artikel 18

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 134
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24

udgår

Or. en

Ændringsforslag 135
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3

udgår

Or. en

Ændringsforslag 136
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i tilfælde vedrørende særlige kategorier 
af oplysninger, jf. artikel 80, 82 og 83, 
ikke overholder reglerne om ytringsfrihed 
eller reglerne om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold og til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 137
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:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke 
overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8

udgår

Or. en

Ændringsforslag 139
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 140
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19

udgår

Or. en

Ændringsforslag 141
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20

udgår

Or. en

Ændringsforslag 142
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke vedtager interne regler eller ikke 
gennemfører de fornødne 
foranstaltninger for at sikre og påvise 
overensstemmelse i henhold til artikel 22, 
23 og 30

udgår

Or. en

Ændringsforslag 143
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25

udgår

Or. en

Ændringsforslag 144
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandler eller giver instrukser om 
behandling af personoplysninger i strid 
med forpligtelserne vedrørende 
behandling på vegne af en 
registeransvarlig i henhold til artikel 26 
og 27

udgår

Or. en

Ændringsforslag 145
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) ikke varsler eller anmelder et brud på 
persondatasikkerheden eller ikke rettidigt 
eller udførligt anmelder bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden eller den registrerede 
i henhold til artikel 31 og 32

udgår

Or. en

Ændringsforslag 146
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ikke gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse eller behandler 
personoplysninger uden forudgående 
godkendelse eller forudgående høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
33 og 34

udgår

Or. en

Ændringsforslag 147
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37

udgår

Or. en

Ændringsforslag 148
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39

udgår

Or. en

Ændringsforslag 149
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra l
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) gennemfører eller giver instrukser om 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, som ikke er genstand for en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, ikke giver de 
fornødne garantier eller er genstand for 
en undtagelse i henhold til artikel 40-44

udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) ikke overholder et påbud eller et 
midlertidigt eller definitivt forbud mod 
behandling eller tilsynsmyndighedens 
suspension af dataoverførsel i henhold til 
artikel 53, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 151
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) ikke overholder forpligtelserne til at 
bistå, besvare eller udlevere relevante 
oplysninger til tilsynsmyndigheden eller 
give denne adgang til lokaler i henhold til 
artikel 28, stk. 3, artikel 29, artikel 34, stk. 
6, og artikel 53, stk. 2

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 152
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at ajourføre størrelsen af de 
administrative bøder, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, 5 og 6 under 
hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 154
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 

Kapitel II (generelle principper), kapitel 
III (den registreredes rettigheder), kapitel 
IV (den registeransvarlige og 
registerføreren) kapitel V (videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer), kapitel VI 
(uafhængige tilsynsmyndigheder), kapitel 
VII (samarbejde og sammenhæng) samt 
artikel 73, 74, 76 og 79 i kapitel VIII 
(klageadgang, ansvar og sanktioner) 
finder ikke anvendelse på behandling af 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Ændringsforslag 155
Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 156
Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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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 157
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

Ændringsforslag 158
Forslag til forordning
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
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), tillades behandling af 
personoplysninger vedrørende 
straffedomme eller dermed forbundne 
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sikkerhedsforanstaltninger, hvis dette 
medfører hensigtsmæssige 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder og sker:
a) med henblik på forebyggelse, 
efterforskning eller opdagelse af 
økonomisk kriminalitet
a) af hensyn til samfundsmæssige 
interesser, eksempelvis beskyttelse mod 
grænseoverskridende trusler om 
økonomisk kriminalitet
og under alle omstændigheder 
nødvendigvis skal gennemføres uden at 
indhente den registreredes samtykke for at 
undgå at påvirke disse formål i negativ 
retning.

Or. en

Begrundelse

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Ændringsforslag 159
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
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Ændringsforslag 160
Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der indsamles personoplysninger 
til statistiske og folkesundhedsrelaterede 
formål, bør sådanne oplysninger 
anonymiseres straks efter afslutning af 
indsamlingen eller kontrollen af 
oplysningerne eller tilsvarende aktiviteter, 
medmindre identifikationsoplysningerne 
fortsat er nødvendige til statistiske [1] og 
folkesundhedsmæssige formål, herunder 
epidemiologisk, translationel og klinisk 
forskning.

Or. en

([1] Afsnit 8 i bilaget til Rådets henstilling nr. R (97) om beskyttelse af personoplysninger 
indsamlet og behandlet til statistiske formål – vedtaget af Ministerkomitéen den 
30. september 1997 på viceministrenes 602. møde.)

Begrundelse

Epidemiologisk forskning er i høj grad afhængig af anvendelsen af ”forbundne data” og kan 
ikke gennemføres udelukkende med fuldt anonyme eller pseudonyme oplysninger. Forbundet 
forskning har været en luksus for visse lande i EU, men med de foranstaltninger, der foreslås 
i denne bindende forordning, er der mulighed for, at denne vigtige form for forskning bliver 
indstillet.

Ændringsforslag 161
Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis den registrerede skal give 
samtykke til behandlingen af 
helbredsoplysninger udelukkende til 
folkesundhedsmæssige forskningsformål, 
kan den registrerede få mulighed for at 
give et bredt samtykke med henblik på 
epidemiologisk, translationel og klinisk 
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forskning

Or. en

Begrundelse

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Ændringsforslag 162
Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 163
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 
14, stk. 7, artikel 26, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, og artikel 43, stk. 3, 
tillægges Kommissionen for et ubestemt 
tidsrum fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 164
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 6 og artikel 9 i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

Or. en

Begrundelse

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
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data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does. The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


