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KORT BEGRUNDELSE

I forslaget til forordning bevares principperne i direktiv 95/46/EF, og borgernes rettigheder 
vedrørende beskyttelse af personoplysninger styrkes. Ordføreren hilser Kommissionens 
arbejde velkommen og vil gerne fremsætte følgende bemærkninger: 

Til trods for den tøven, som visse grupper har givet udtryk for, ønsker ordføreren at fastholde 
en bred definition af personoplysninger og princippet om udtrykkeligt samtykke som 
begrundelse for behandlingens lovlighed. Disse to betingelser er nødvendige for at beskytte 
denne grundlæggende rettighed effektivt og indgyde vores medborgere tillid, navnlig i den 
digitale verden.

Desuden foreslår ordføreren en styrkelse af beskyttelsen af børn ved at udvide 
anvendelsesområdet for artikel 8 til at dække salg af alle varer og tjenester, så den ikke kun 
gælder for informationssamfundets tjenester. 

Desuden foreslår ordføreren, at artikel 18 om retten til dataportabilitet skal udgå. Denne nye 
rettighed, som indføres med forslaget til direktiv, giver ikke borgerne nogen merværdi i 
forhold til retten til indsigt, jf. artikel 15 i forslaget til forordning, hvor den pågældende får ret 
til at blive underrettet om de data, der behandles. 

Ordføreren ønsker, at det overordnede princip om den registeransvarliges ansvar skal gøres 
eksplicit. Forslaget til forordning styrker rent faktisk de forpligtelser, der påhviler den 
registeransvarlige, med henblik på at give den registrerede mulighed for effektivt at udøve 
sine rettigheder. Man bør imidlertid gå endnu videre for at gøre dette overordnede 
ansvarlighedsprincip eksplicit.

Man bør ligeledes styrke den registreredes ret til at blive glemt. I artikel 17, stk. 2, pålægges 
den registeransvarlige ansvaret for offentliggørelse af data, der behandles af tredjemand. 
Ordføreren foreslår, at den registeransvarlige gøres ansvarlig for at underrette den registrerede 
om, hvilke skridt tredjemand har truffet som følge af den registreredes anmodning. 

Bestemmelserne vedrørende overførsel af data til tredjelande eller internationale 
organisationer udvides og præciseres betydeligt. Ordføreren foreslår, at man indfører et 
system for gensidig anerkendelse af bindende regler for virksomheder, som allerede er indført 
af Artikel 29-gruppen. Den kompetente myndighed på området er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges eller registerførerens hovedvirksomhed er etableret. 

Med hensyn til tilsynsmyndighedernes beføjelser glæder ordføreren sig over indførelsen af 
princippet om en "one-stop-shop", som forenkler opgaven for erhvervsdrivende, der opererer i 
flere medlemsstater. Man må imidlertid ikke glemme, at borgerne i princippet henvender sig 
til myndighederne i deres oprindelsesmedlemsstat og forventer, at denne myndighed gør, 
hvad der er nødvendigt, for at sikre, at deres rettigheder overholdes. Anvendelsen af 
princippet om "one-stop-shop" må ikke gøre tilsynsmyndighederne til de rene "postbokse". 
Ordføreren foreslår, at det præciseres, at den ledende myndighed har pligt til at samarbejde 
med de øvrige anførte tilsynsmyndigheder og Kommissionen i overensstemmelse med kapitel 
7 i forordningen. 
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Med hensyn til de administrative sanktioner glæder ordføreren sig over de betydelige beløb, 
der lægges op til i udkastet til forordning. Men tilsynsmyndighederne skal have stor 
manøvremargen, når de idømmer bøder. Ordføreren erindrer om, at princippet om 
tilsynsmyndighedernes uafhængighed er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. Sammenhængsmekanismen kan bidrage til en harmoniseret 
politik på bødeområdet i EU. 

Endelig indeholder udkastet til forordning et betydeligt antal delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Visse af disse akter er nødvendige, fordi de bidrager med 
ikkevæsentlige elementer til forordningen, mens ordføreren foreslår, at andre af dem ganske 
enkelt slettes. Dette spørgsmål kan behandles særskilt af Retsudvalget. I henhold til artikel 37, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets forretningsorden kan Retsudvalget kontrollere retsgrundlaget for 
et forslag til et lovgivningsmæssigt dokument og kan enten på eget initiativ eller på 
anmodning fra det korresponderende udvalg træffe afgørelse om brugen af delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at medtage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den økonomiske og sociale integration, 
der er en følge af det indre markeds 
funktion, har medført en kraftig vækst i 
strømmen af personoplysninger på tværs af 
landegrænserne. Udvekslingen af 
oplysninger mellem økonomiske og sociale 
offentlige og private aktører i Unionen er 
steget. Medlemsstaternes myndigheder 
opfordres i EU-retten til at samarbejde og 
udveksle personoplysninger indbyrdes for 
at kunne varetage deres opgaver og udføre 
hverv på vegne af en anden medlemsstats 
myndighed.

(4) Den økonomiske og sociale integration, 
der er en følge af det indre markeds 
funktion, har medført en kraftig vækst i 
aktiviteter vedrørende personoplysninger 
på tværs af landegrænserne. Udvekslingen 
af oplysninger mellem økonomiske og 
sociale offentlige og private aktører i 
Unionen er steget. Medlemsstaternes 
myndigheder opfordres i EU-retten til at 
samarbejde og udveksle personoplysninger 
indbyrdes for at varetage deres opgaver og 
udføre hverv på vegne af en anden 
medlemsstats myndighed.
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Ændringsforslag 2
Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Denne forordning bør ikke gælde for 
en fysisk persons behandling af 
oplysninger som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, som f.eks. 
korrespondance og udarbejdelse af en 
adressefortegnelse, som ikke er led i lønnet 
arbejde og dermed ikke har forbindelse til 
erhvervsmæssige eller kommercielle 
aktiviteter. Undtagelsen bør heller ikke 
gælde for registeransvarlige eller 
registerførere, som tilvejebringer midlerne 
til behandling af personoplysninger til 

(15) Denne forordning bør ikke gælde for 
en fysisk persons behandling af 
oplysninger som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, som f.eks. 
korrespondance og udarbejdelse af en 
adressefortegnelse, som ikke er led i lønnet 
arbejde og dermed ikke har forbindelse til 
erhvervsmæssige eller kommercielle 
aktiviteter, og som ikke indebærer, at disse 
oplysninger gøres tilgængelige for et 
ubegrænset antal personer. Undtagelsen 
bør heller ikke gælde for registeransvarlige 
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sådanne personlige eller familiemæssige 
aktiviteter.

eller registerførere, som tilvejebringer 
midlerne til behandling af 
personoplysninger til sådanne personlige 
eller familiemæssige aktiviteter.

Begrundelse

Anvendelsesområdet for denne undtagelse bør præciseres, navnlig på grund af de sociale 
netværks stigende popularitet, som giver mulighed for at dele oplysninger med hundredvis af 
personer. EU-Domstolen (sag C-101/01 og C-73/07) anbefaler tilgængelighed "for et 
ubegrænset antal personer" som anvendelseskriterium for denne undtagelse. EDPS er af 
samme opfattelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
onlineidentifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, som serverne modtager, kan
bruges til at oprette profiler af de fysiske 
personer og identificere dem. Derfor bør 
man i de enkelte sager og i lyset af den 
teknologiske udvikling undersøge, 
hvorvidt id-numre, lokaliseringsdata, 
online-id'er eller andre specifikke faktorer 
som sådan bør betragtes som 
personoplysninger.

Begrundelse

I en situation med stadig flere tilbud om nye onlinetjenester og konstant teknologisk udvikling 
er det nødvendigt at sikre et højt beskyttelsesniveau for borgernes personoplysninger. Derfor 
vil det være nødvendigt at gennemgå alle sager enkeltvis.
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Ændringsforslag 5
Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en metode, der passer til det 
benyttede medie, og som muliggør en 
frivillig, specifik og informeret 
viljetilkendegivelse fra den registrerede 
enten ved en erklæring eller en klar 
bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Dette gælder, uanset om det er 
muligt at give samtykke til behandling i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/58/EF ved anvendelse af passende 
browserindstillinger eller andre 
applikationer. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) En registeransvarligs eller 
registerførers hovedvirksomhed i Unionen

(27) Et foretagendes eller en koncerns
hovedvirksomhed – uanset om 
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bør fastlægges ud fra objektive kriterier og 
bør forstås som en effektiv og reel 
udøvelse af ledelsesaktiviteter, der afgør de 
vigtigste elementer, som f.eks. formål, 
betingelser og behandlingsmetoder, 
gennem permanente strukturer. Dette 
kriterium afhænger ikke af, om 
behandlingen af personoplysninger faktisk 
udføres på dette sted; det forhold, at der 
findes og anvendes tekniske og 
teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Registerførerens 
hovedvirksomhed er stedet for dennes 
centrale administration i Unionen.

foretagendet eller koncernen fungerer 
som registeransvarlig eller registerfører –
bør udpeges ud fra objektive kriterier og 
bør forstås som en effektiv og reel 
udøvelse af dataaktiviteter, der afgør de 
vigtigste elementer, som f.eks. formål, 
betingelser og behandlingsmetoder, 
gennem permanente strukturer. Dette 
kriterium afhænger ikke af, om 
behandlingen af personoplysninger faktisk 
udføres på dette sted; det forhold, at der 
findes og anvendes tekniske og 
teknologiske hjælpemidler til behandling af 
personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når 
personoplysninger behandles af 
arbejdsgiveren som led i behandlingen af 
ansattes personoplysninger i et 
ansættelsesforhold, eller hvor en 
registeransvarlig har en betydelig 
markedsposition med hensyn til bestemte
produkter eller tjenester, og hvis disse 
produkter eller tjenester udbydes på 
betingelse af samtykke til behandling af 
personoplysninger, eller hvor en 
unilateral eller ikkevæsentlig ændring i 
forhold til en tjeneste ikke giver en 
registreret person anden mulighed end at 
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hensyntagen til den registreredes interesser. acceptere ændringen eller fravælge en 
onlineressource, hvori denne har 
investeret meget tid. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke 
databehandling, hvis den offentlige 
myndighed som følge af dens relevante 
offentlige beføjelser kan pålægge en 
forpligtelse, og samtykket ikke kan 
skønnes at være afgivet frivilligt under 
hensyntagen til den registreredes interesser.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(38) En persons legitime interesser kan 
udgøre et retligt grundlag for behandling, 
medmindre den registreredes interesser, 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor. Dette 
kræver omhyggelig vurdering, navnlig hvis 
den registrerede er et barn, idet børn bør 
nyde særlig beskyttelse. Den registrerede 
bør have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af grunde, der vedrører den 
pågældendes særlige situation, og uden 
udgifter. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige eller den 
tredjemand, som modtager de pågældende 
data, forpligtes til udtrykkeligt at oplyse 
den registrerede om de legitime interesser, 
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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.

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.

Begrundelse

Formuleringen fra direktiv 95/46/EF bør bevares. Der erindres om, at forordningen ikke kun 
vedrører den digitale verden, men ligeledes finder anvendelse på offlineaktiviteter. For at 
kunne finansiere deres aktiviteter har visse sektorer som f.eks. bladhuse behov for at kunne 
benytte eksterne kilder til at kontakte potentielle nye abonnenter. 

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(45) Hvis de oplysninger, der behandles af 
en registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, bør den registeransvarlige 
ikke være forpligtet til at anvende
yderligere oplysninger for at identificere 
den registrerede udelukkende med det 
formål at overholde bestemmelserne i 
denne forordning. I tilfælde af en 
anmodning om indsigt bør den 
registeransvarlige være berettiget til at 
anmode den registrerede om yderligere 
oplysninger, således at den 
registeransvarlig kan finde de 
personoplysninger, som den pågældende 
efterspørger
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, hvor længe personoplysninger skal opbevares, 
navnlig når de skal bevares til forskellige formål.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Enhver bør have ret til indsigt i 
oplysninger, der er indsamlet om den 
pågældende, og til let at udøve denne ret 
med henblik på at forvisse sig om 
oplysningernes eksistens og behandlingens 
lovlighed. Enhver registreret bør derfor 
have ret til at kende og blive underrettet 
om navnlig det formål, hvortil 
oplysningerne behandles, hvor lang tid de 
gemmes, og hvem modtagerne af 
oplysningerne er, den logik, der ligger bag 
behandlingen af oplysningerne, og om de 
mulige konsekvenser af denne behandling, 

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

i hvert fald når behandlingen er baseret på 
profilering. Enhver registreret bør 
desuden have ret til at blive underrettet 
om personoplysninger, der behandles, og 
efter en elektronisk anmodning bør 
enhver registreret have ret til at få en
elektronisk kopi af ikkekommercielle 
oplysninger, der behandles, i et 
interoperabelt og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere. 
Disse rettigheder må ikke krænke andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder eller den 
intellektuelle ejendomsret, navnlig den 
ophavsret, som programmerne er beskyttet 
af. Dette må dog ikke resultere i, at den 
registrerede nægtes alle oplysninger.

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, hvor længe personoplysninger skal opbevares, 
navnlig når de skal bevares til forskellige formål.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Begrundelse

Det er i den registreredes afgørende interesse, at der føres en fuld optegnelse over deres 
sundhed for at modtage den bedste hjælp og behandling igennem livet. Retten til at blive 
glemt bør ikke gælde i tilfælde, hvor oplysninger behandles i forbindelse med sundhedspleje, 
jf. artikel 81, litra a).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at give de registrerede øget 
kontrol over deres egne 
personoplysninger og deres ret til indsigt 
bør de, når personoplysninger behandles 
elektronisk og i et struktureret og 
almindeligt anvendt format, have ret til at 
få en kopi af oplysningerne om dem i et 
almindeligt anvendt elektronisk format. 
Den registrerede bør også kunne 
videregive de oplysninger, vedkommende 
har udleveret, fra en automatisk 

udgår
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applikation, f.eks. et socialt netværk, til et 
andet. Dette bør gælde, hvis den 
registrerede har udleveret oplysningerne 
til databehandlingssystemet, baseret på 
dennes samtykke eller under opfyldelsen 
af en kontrakt.

Begrundelse

De registrerede har ret til at få indsigt i henhold til artikel 15 i forslaget til forordning. Denne 
adgangsret giver alle registrerede ret til fra den registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand for behandling. I henhold til artikel 18 har 
registrerede ret til at få en kopi af deres oplysninger, men denne artikel bidrager ikke til at 
styrke beskyttelsen af borgernes personoplysninger og skaber forvirring om den præcise 
rækkevidde af retten til indsigt, som er en vigtig rettighed.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(58) Enhver registreret bør have ret til ikke 
at blive gjort til genstand for en afgørelse, 
der er baseret på profilering ved hjælp af 
automatisk databehandling, og som har 
negative retsvirkninger eller påvirker den 
registrerede i negativ grad.  Dette er ikke 
tilfældet for foranstaltninger, der vedrører 
kommerciel kommunikation, herunder 
inden for kunderelationer eller hvervning
af kunder. En sådan afgørelse bør dog 
tillades, når den er tilladt i loven, eller når 
behandlingen er lovlig, jf. artikel 6, stk. 1, 
litra a)-fa). En sådan behandling bør under 
alle omstændigheder ledsages af de 
fornødne garantier, herunder specifik 
underretning af den registrerede og ret til 
menneskelig indgriben, og sådanne 
foranstaltninger må ikke vedrøre et barn. 
Profilering bør ikke indebære 
forskelsbehandling af fysiske personer på 
grund af f.eks. race eller etnisk 
oprindelse, religion eller seksuel 
orientering, jf. dog artikel 9, stk. 2.
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Begrundelse

Kommissionens foreslåede formulering indikerer, at al profilering har negative konsekvenser, 
selv om nogle former for profilering kan have mange positive virkninger, f.eks. fremme af 
eller tilpasning af tjenester for samme type kunder.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(60) (Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(62) Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt 
registeransvarliges og registerføreres 
ansvar, også i forbindelse med 
tilsynsmyndighedernes kontrol og 
foranstaltninger, kræver en klar fordeling 
af ansvarsområderne under denne 
forordning, herunder når en 
registeransvarlig fastlægger formålene 
med, betingelserne for og metoderne til 
behandlingen sammen med andre 
registeransvarlige, eller når en behandling 
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foretages på vegne af en registeransvarlig. foretages på vegne af en registeransvarlig. 
Når der er tale om solidarisk ansvar, kan 
en registerfører, der har betalt erstatning 
til den registrerede, gøre et krav om 
godtgørelse gældende over for den 
registeransvarlige, hvis førstnævnte har 
handlet i overensstemmelse med den 
retsakt, der er bindende for sidstnævnte.

Begrundelse

Registerføreren defineres som en person, der handler på vegne af den registeransvarlige. Når 
registerføreren nøje overholder sine instrukser, vil den registeransvarlige og ikke 
registerføreren være ansvarlig for et brud på reglerne om personoplysninger, og dette vil ikke 
påvirke den registreredes ret til erstatning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(65) For at påvise overensstemmelse med 
denne forordning bør den 
registeransvarlige eller registerføreren 
opretholde relevante oplysninger om de 
vigtigste kategorier for hver enkelt 
behandling, der er foretaget. 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 bistå 
tilsynsmyndigheden i evalueringen af 
opfyldelsen af kravene i denne forordning 
for de vigtigste kategorier for behandling.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 brud, der har betydelig 
indvirkning på den registrerede, har
fundet sted, bør vedkommende anmelde 
bruddet til tilsynsmyndigheden uden 
unødig forsinkelse. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger kan blive krænket 
væsentligt af bruddet, bør underrettes uden 
unødig forsinkelse, så de kan træffe de 
nødvendige forholdsregler. Et brud bør 
betragtes som væsentligt 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.

Begrundelse

I tilfælde af brud skal den registeransvarlige i første omgang koncentrere sig om at 
iværksætte alle relevante forholdsregler for at forhindre, at bruddet fortsætter. En forpligtelse 
om anmeldelse til den kompetente tilsynsmyndighed inden for 24 timer suppleret med 
sanktioner for manglende overholdelse risikerer at have den modsatte virkning. Som Artikel 
29-gruppen giver udtryk for i sin udtalelse af 23. marts 2012, bør der ikke foretages 
anmeldelser af mindre brud for at undgå at overbebyrde tilsynsmyndighederne.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(82) Kommissionen kan ligeledes fastslå, 
at et tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation ikke har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som 
følge deraf bør videregivelsen af 
personoplysninger til det pågældende 
tredjeland kun være tilladt på betingelse 
af, at de relevante garantier stilles, eller i 
henhold til de nævnte undtagelser fra 
denne forordning. 

Begrundelse

Ordføreren følger anbefalingen fra EDPS, som findes i dets udtalelse af 7. marts 2012 (punkt 
220).

Ændringsforslag 20

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 tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren har sin 
hovedvirksomhed.

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 skal 
medtages i denne forordning. Kriteriet for udpegelse af den kompetente myndighed skal være 
placeringen af hovedvirksomheden, jf. artikel 51, stk. 2, i forordningen.

Ændringsforslag 21
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, organer, der er 
ansvarlige for bekæmpelse af svig inden 
for sport, eller de kompetente myndigheder 
for forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I situationer, hvor den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i en 
anden medlemsstat, undlader at handle 
eller har iværksat utilstrækkelige 
foranstaltninger i forbindelse med en 
klage, kan den registrerede anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor han eller hun har sit sædvanlige 
opholdssted, om at anlægge sag mod den 
pågældende tilsynsmyndighed ved den 
kompetente domstol i den anden 
medlemsstat. Den tilsynsmyndighed, der 

udgår
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har modtaget en sådan anmodning, kan 
med forbehold af domstolsprøvelse afgøre, 
om anmodningen bør efterkommes.

Begrundelse

Denne mulighed indebærer ikke nogen merværdi for borgerne og risikerer at skade det gode 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne inden for rammerne af sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(118) Personer, der lider skade som følge 
af en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
registerføreren. Denne kan fritages for 
erstatningsansvar, hvis det bevises, at han 
ikke er skyld i den forvoldte skade, navnlig 
hvis der kan henvises til en fejl fra den 
registreredes side eller et tilfælde af force 
majeure. Når der er tale om solidarisk 
ansvar, kan en registerfører, der har 
betalt erstatning til den registrerede, gøre 
et krav om godtgørelse gældende over for 
den registeransvarlige, hvis førstnævnte 
har handlet i overensstemmelse med den 
retsakt, der er bindende for sidstnævnte.

Begrundelse

I udkastet til forordning indføres det overordnede princip om den registeransvarliges ansvar 
(artikel 5 f og 22), som skal bevares og ekspliciteres. Registerføreren defineres som en 
person, der handler på vegne af den registeransvarlige. Hvis registerføreren ikke følger 
instrukserne fra den registeransvarlige, betragtes han som den registeransvarlige, jf. artikel 
26, stk. 4.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning

Betragtning 121 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(129) For at opfylde denne forordnings
målsætninger, dvs. at beskytte fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger og at 
sikre fri udveksling af personoplysninger i 
Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen. Der bør navnlig vedtages 
delegerede retsakter med nærmere 
bestemmelser om angivelse af kriterierne 
og betingelserne for et barns samtykke, om 
kriterier og krav i forbindelse med 
underretning af den registrerede og retten 
til indsigt, om kriterier og krav i 
forbindelse med den registeransvarliges 
ansvar, om en registerfører, om kriterier og 
krav i forbindelse med dokumentation, om 
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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 
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.

udpegning af og opgaver for den 
databeskyttelsesansvarlige, om 
adfærdskodekser, om kriterier og krav i 
forbindelse med certificeringsordninger, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
videregivelse i form af bindende 
virksomhedsregler 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.
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Ændringsforslag 26
Forslag til forordning

Betragtning 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 131

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(131) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til at vedtage fastlæggelsen af 
standardformularer i forbindelse med et 
barns samtykke, standardprocedurer og -
formularer til udøvelse af registreredes 
rettigheder; standardformularer til 
underretning af den registrerede; 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt og retten 
til dataportabilitet; standardformularer i 
forbindelse med den registeransvarliges 
ansvar for indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger og
dokumentation; specifikke krav til 
behandlingssikkerhed; standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og meddelelse af brud 
på persondatasikkerheden til den 
registrerede; standarder og procedurer for 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse; formularer og procedurer 
for forudgående godkendelse og høring; 
tekniske standarder og 
certificeringsordninger; det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
en international organisation;
videregivelse uden hjemmel i EU-retten; 
gensidig bistand; fælles operationer og 
afgørelser i henhold til 
sammenhængsmekanismen, eftersom disse 

(131) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til at vedtage fastlæggelsen af 
standardformularer i forbindelse med et 
barns samtykke, standardprocedurer og -
formularer til udøvelse af registreredes 
rettigheder; standardformularer til 
underretning af den registrerede; 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt; 
standardformularer i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar for 
dokumentation; specifikke krav til 
behandlingssikkerhed; standardformat og 
procedurer for anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og meddelelse af brud 
på persondatasikkerheden til den 
registrerede; standarder og procedurer for 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse; formularer og procedurer 
for forudgående godkendelse og høring; 
tekniske standarder og 
certificeringsordninger; videregivelse uden 
hjemmel i EU-retten; gensidig bistand; 
fælles operationer og afgørelser i henhold 
til sammenhængsmekanismen, eftersom 
disse retsakter er af generel karakter.
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retsakter er af generel karakter.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår



PE494.710v02-00 26/108 AD\930359DA.doc

DA

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) som uden vederlag foretages af en fysisk 
person som led i rent personlige eller 
familiemæssige aktiviteter, og når 
personoplysninger ikke gøres tilgængelige 
for et ubegrænset antal personer

Begrundelse

Anvendelsesområdet for denne undtagelse bør præciseres, navnlig på grund af de sociale 
netværks stigende popularitet, som giver mulighed for at dele oplysninger med hundredvis af 
personer. EU-Domstolen (sag C-101/01 og C-73/07) anbefaler tilgængelighed "for et 
ubegrænset antal personer" som anvendelseskriterium for denne undtagelse. EDPS er af 
samme opfattelse.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) som foretages af kompetente 
myndigheder med henblik på at udarbejde 
og formidle officielle statistikker.

Begrundelse

For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og Kommissionen 
frit kunne få adgang til og anvende de administrative registre inden for det respektive 
offentlige administrative system i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og 
formidle europæiske statistikker. 

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) som er gjort anonyme.

Begrundelse

Anonyme oplysninger betragtes pr. definition ikke som personoplysninger.

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) som foretages af kompetente 
myndigheder med henblik på at udarbejde 
valglister.

Begrundelse

For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og Kommissionen 
frit kunne få adgang til og anvende de administrative registre inden for det respektive 
offentlige administrative system i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og 
formidle europæiske statistikker. 

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "registreret": en identificeret fysisk 
person eller en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres ved hjælp 
af de hjælpemidler, der med rimelighed 
kan tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige eller af en fysisk eller 
juridisk person, bl.a. ved et id-nummer, 
lokaliseringsdata, online-id eller et eller 
flere elementer, der er særlige for denne 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle eller 
sociale identitet 
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Ændringsforslag 35
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "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

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "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

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

10) "genetiske data": oplysninger om 
arvelige karakteristika eller ændring 
deraf vedrørende en identificeret eller 
identificerbar person, opnået gennem 
nucleinsyreanalyse

Begrundelse

Den foreslåede definition er for bred og vil medføre, at arvelige karakteristika som f.eks. hår 
og øjenfarve vil være følsomme oplysninger, der er forbundet med større beskyttelse. Den 
foreslåede ændring er baseret på eksisterende internationale standarder.

Ændringsforslag 40
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": stedet for et 
foretagendes eller en koncerns 
virksomhed i Unionen – uanset om 
foretagendet eller koncernen fungerer 
som registeransvarlig eller registerfører –
hvor de vigtigste beslutninger vedrørende 
formål, betingelser eller metoder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger træffes. 
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Der kan bl.a. tages hensyn til følgende 
objektive kriterier:
1) Beliggenheden af den 
registeransvarliges eller registerførerens 
hovedsæde.

2) Beliggenheden af den virksomhed i en 
koncern, som er bedst placeret til at 
håndtere og håndhæve reglerne i denne 
forordning med hensyn til 
ledelsesfunktioner og administrativt 
ansvar. 
3) Det sted, hvor der udøves reelle og 
effektive ledelsesaktiviteter, som 
fastlægger databehandlingen gennem 
permanente strukturer.
a) Uanset om der er tale om en 
registeransvarlig eller registerfører
udpeger foretagendet eller koncernen i 
Unionen hovedvirksomheden med henblik 
på opfyldelse af kravene til databeskyttelse 
og meddeler dette til den relevante 
tilsynsmyndighed.
b) Tilsynsmyndigheden kan i tilfælde af 
uenighed om udpegelsen af 
hovedvirksomhed anmode om en udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) "ansvarlig tilsynsmyndighed": en 
tilsynsmyndighed, som har 
enekompetence til at kontrollere de 
behandlingsaktiviteter, som den 
registeransvarlige eller registerføreren 
udfører, i henhold til artikel 51, stk. 2
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Ændringsforslag 42
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 19 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) "officielle statistikker": enhver 
kvantitativ, kvalitativ, aggregeret og 
repræsentativ oplysning, der beskriver et 
kollektivt fænomen inden for en gruppe

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 19 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) "valglister": enhver oplysning, der 
vedrører en stemmeberettigets 
personoplysninger og bopæl.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning

Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Denne ændring, som muliggør behandling, der ikke er "for omfattende", er mere 
hensigtsmæssig. Den består af en henvisning til ordlyden i det oprindelige 
databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF og tilstræber at undgå uoverensstemmelser med andre EU-
regler såsom direktivet om forbrugerkreditaftaler og kapitalkravspakken, som også kræver, at 
f.eks. udlånsinstitutioner behandler personoplysninger.
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Ændringsforslag 45
Forslag til forordning

Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Forslaget har til formål at opnå større klarhed, enkelhed og effektivitet.

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning

Artikel 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) skal opbevares på en sådan måde, at det 
ikke er muligt at identificere de 
registrerede i et længere tidsrum end det, 
der er nødvendigt af hensyn til de formål, 
hvortil personoplysningerne behandles; 
personoplysninger kan opbevares i længere 
tidsrum, hvis oplysningerne alene 
behandles til historiske, statistiske, 
aggregerede eller videnskabelige 
forskningsformål i overensstemmelse med 
bestemmelserne og betingelserne i 
artikel 81 og 83, og hvis behovet for fortsat 
opbevaring regelmæssigt vurderes
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Ændringsforslag 47

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 tredjemand 
eller de tredjemænd, til hvem 
oplysningerne videregives, 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.

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at formuleringen fra direktiv 95/46/EF bevares. Der erindres om, at 
forordningen ikke kun vedrører den digitale verden, men ligeledes finder anvendelse på 
offlineaktiviteter. For at kunne finansiere deres aktiviteter har visse sektorer som f.eks. 
bladhuse behov for at kunne benytte eksterne kilder til at kontakte potentielle nye abonnenter.

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig med 
henblik på at afsløre og forebygge svig i 
henhold til den gældende finansielle 
lovgivning eller adfærdskodekser, der er 
fastsat af erhvervslivet eller 
brancheorganisationer.

Begrundelse

Erfaringen har vist, at en "retlig forpligtelse" ikke omfatter nationale finansforordninger eller 
adfærdskodekser, som er grundlæggende elementer i forebyggelsen og afsløringen af svig, og 
som er af afgørende betydning for registeransvarlige samt for beskyttelse af registrerede.
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Ændringsforslag 49
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.

Begrundelse

Henvisningen skal omfatte litra f) i stykke 1, da der ellers vil være strengere krav for 
efterfølgende behandling end for indsamling af personoplysninger.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Forslaget til forordning indeholder et betydeligt antal delegerede retsakter, hvilket er 
ubegrundet. Der foreligger nærmere bestemt en retspraksis på området, og spørgsmål om 
samtykke til behandling af personoplysninger vedrørende børn behandles i artikel 8.
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Ændringsforslag 51
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 synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold. Især med hensyn til 
informationssamfundstjenester kan den 
registreredes samtykke indhentes 
elektronisk.

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis den registrerede trækker sit 
samtykke tilbage, kan den 
registeransvarlige afvise at yde yderligere 
tjenester til den registrerede, hvis 
behandlingen er nødvendig for at yde 
tjenesten eller for at sikre tjenestens rette 
egenskaber.

Ændringsforslag 53
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 der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige, som resulterer i 
mangel på frihed i afgivelsen af samtykke.
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Begrundelse

Der er behov for større retlig sikkerhed, da der er en række situationer, hvor der er en 
betydelig skævhed mellem den registrerede og den registeransvarlige, f.eks. i 
ansættelsesforhold, forhold mellem læge og patient osv. Der skal i denne sammenhæng 
fokuseres på mangel på frihed ved afgivelse af samtykke.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
en person, der ikke er myndig, er 
bosiddende, finder anvendelse ved 
fastlæggelsen af betingelserne for den 
pågældendes samtykke eller tilladelse. 

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I denne forordning kræver behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år 
sædvanligvis, at samtykke hertil gives eller 
godkendes af barnets forælder eller retlige 
repræsentant. Den korrekte form for 
indhentning af samtykke skal være 
baseret på enhver risiko for barnet som 
følge af oplysningernes omfang, type og 
behandlingsmetode. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. De metoder, der anvendes til at 
indhente verificerbart samtykke, må ikke 
resultere i yderligere behandling af 
personoplysninger, som ellers ikke ville 
være nødvendige.
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Ændringsforslag 56
Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse i 
forbindelse med behandling af et barns 
personlige helbredsoplysninger, og når en 
medlemsstats sundheds- og socialsektor 
prioriterer fysiske personers kompetence 
frem for alder.

Begrundelse

Det bør inden for sundheds- og socialsektoren ikke være nødvendigt med forældres eller 
værges tilladelse, hvis barnet selv er i stand til at træffe beslutninger. I sager om beskyttelse 
af børn er det ikke altid i den registreredes interesse, at forældre eller værge har adgang til 
de pågældende personoplysninger, hvilket bør afspejles i lovgivningen.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
fagforeningsaktiviteter og behandling af 
genetiske data, helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold, 
straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger er forbudt.
Dette vil navnlig omfatte 
sikkerhedsforanstaltninger for at 
forhindre en sortlistning af arbejdstagere 
f.eks. i forhold til fagforeningsaktiviteter 
eller varetagelse af opgaver som 
sundheds- og sikkerhedsrepræsentanter.

Begrundelse

Der er behov for en yderligere specifikation af, at personoplysninger aldrig vil blive brugt 
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mod registrerede i forbindelse med ansættelsesforhold. Det er vigtigt at understrege et forbud 
mod behandling af arbejdstageres personoplysninger, der viser fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold, samt hvilke fagforeningsaktiviteter de deltager i.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol, eller

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol eller en anden 
administrativ myndighed, eller 

Begrundelse

Denne bestemmelse bør udvides for at præcisere, at behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares ved en domstol eller en anden 
administrativ myndighed.

Ændringsforslag 59
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 
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 eller 
delvist register over straffedomme må kun 
føres under kontrol af en offentlig 
myndighed.
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Begrundelse

Ethvert register af denne type skal, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, føres under 
kontrol af en offentlig myndighed.

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Kommissionens beføjelser i henhold til stk. 3 er for omfattende, idet Kommissionen tillægges 
beføjelser til at udvikle aspekter, som er væsentlige for dette instrument, hvilket sker på et 
særligt følsomt område i forhold til typen af oplysninger, der henvises til. Det ville i stedet 
være hensigtsmæssigt at udvikle disse aspekter inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning

Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at anvende yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Oplysningerne eller meddelelsen om behandlingen af personoplysninger skal være tydelige og 
forståelige. Formuleringen "som er tilpasset den registrerede" risikerer at skabe juridisk 
usikkerhed. Det vil være hensigtsmæssigt kun at indføre en særlig forpligtelse vedrørende 
børn, der udgør en særlig kategori.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest 40 kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen, om en 
handling er iværksat i henhold til artikel 13 
samt artikel 15-19, og udleverer de 
ønskede oplysninger. Denne frist kan 
forlænges yderligere, hvis flere 
registrerede udøver deres rettigheder, som 
resulterer i et stort og usædvanligt antal 
anmodninger, og deres samarbejde i 
rimeligt omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Den 
registeransvarlige skal opfylde 
anmodningerne hurtigst muligt og efter 
anmodning begrunde denne forlængelse 
over for tilsynsmyndigheden. Denne 
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meddelelse gives skriftligt eller, hvis det er 
muligt, kan den registeransvarlige give 
adgang til en sikker onlineplatform, der 
kan give de registrerede direkte adgang til 
deres personoplysninger. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet, eller den ikke foreligger i det 
pågældende format.

Begrundelse

Ophævelse af gebyret kan resultere i et stigende antal anmodninger om adgang til 
oplysninger, som sammen med en kort tidsfrist lægger en stor byrde på virksomhederne samt 
de forskellige organisationer og offentlige organer. Oplysningerne er derudover ikke altid 
tilgængelige i elektronisk form, og en tilføjelse af dette krav vil forværre den administrative 
byrde. De dataansvarlige bør have lov og opfordres til at fremlægge oplysninger på sikre 
onlineplatforme, der vil skabe direkte og let adgang for de registrerede med meget få 
omkostninger for de dataansvarlige.

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 65

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

Begrundelse

Der er ingen grund til at præcisere denne bestemmelse yderligere i en delegeret retsakt. 
Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder er bedst placeret til at afhjælpe eventuelle problemer.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder er bedst placeret til at afhjælpe eventuelle problemer.
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Ændringsforslag 67
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

a) kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

Ændringsforslag 68
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 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

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)

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, 
kriterier for bestemmelse af denne periode

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra e
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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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) såfremt den registeransvarlige agter at 
videregive personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, oplysninger om det 
beskyttelsesniveau, som det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation har, med 
henvisning til Kommissionens afgørelse 
om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet

g) såfremt den registeransvarlige agter at 
videregive personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, oplysninger om, hvorvidt 
Kommissionen har truffet afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet

Begrundelse

Oplysningerne om, hvorvidt der foreligger en afgørelse truffet af Kommissionen, sikrer et 
tilstrækkeligt informationsniveau over for den registrerede og præciserer den 
registeransvarliges forpligtelse.



PE494.710v02-00 46/108 AD\930359DA.doc

DA

Ændringsforslag 72

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.

h) yderligere information, som den 
registeransvarlige skønner nødvendig 
under hensyn til de særlige forhold, 
hvorunder personoplysningerne indsamles, 
for at garantere en retfærdig behandling af 
den registrerede.

Begrundelse

Rækkevidden af denne bestemmelse skal præciseres og ligeledes, at de registeransvarlige kan 
sikre øget gennemsigtighed.

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på det tidspunkt, hvor 
personoplysningerne indhentes fra den 
registrerede, eller

a) generelt på det tidspunkt, hvor 
personoplysningerne indhentes fra den 
registrerede eller så hurtigt som muligt,
hvis førstnævnte ikke kan lade sig gøre, 
kræver en uforholdsmæssig indsats eller 
mindsker den registreredes garantier, eller

Begrundelse

I forbindelse med nogle aktiviteter er der behov for et minimum af fleksibilitet, som let kan 
kontrolleres af den pågældende tilsynsmyndighed. Alt afhængig af den anvendte metode til 
indsamling af oplysninger kan den registrerede opnå flere garantier. Dette skal ses i lyset af, 
at oplysningerne videregives umiddelbart efter i skriftlig eller telematisk form, hvilket øger 
den registreredes kendskab dertil. 

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 75
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, og hvis det viser sig umuligt 
eller uforholdsmæssigt vanskeligt at 
underrette den pågældende, og det vil 
skabe uforholdsmæssige administrative 
byrder, navnlig hvis behandlingen 
gennemføres af SMV'er som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder1, eller

_____________
1 EFT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at forordningen ikke udsætter SMV'er for unødvendige 
administrative byrder.
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Ændringsforslag 76
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

De delegerede retsakter i stk. 7 overskrider de generelle grænser. Disse spørgsmål bør i 
stedet behandles i selve forordningsteksten.

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

d) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, 
kriterier for bestemmelse af denne periode

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den registrerede har ret til fra den 
registeransvarlige at modtage underretning 
om de personoplysninger, der er genstand 
for behandling, og til, efter elektronisk
anmodning, at modtage en elektronisk
kopi af ikkekommercielle oplysninger, der 
behandles i et interoperabelt og 
struktureret format, som giver mulighed 
for videreanvendelse. Den 
registeransvarlige bekræfter identiteten af 
den registrerede, der anmoder om adgang 
til oplysninger inden for rammerne af 
denne forordnings artikel 5-10.

Ændringsforslag 79
Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kreditinstitutter, der lagrer data af 
følgende grunde, er undtaget fra denne 
artikels bestemmelser:
- i forbindelse med risikostyring
- overholdelse af europæiske og 
internationale tilsynskrav og regler
- forhindring af markedsmisbrug

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
registeransvarlige har offentliggjort 
personoplysningerne, træffer denne alle 
rimelige foranstaltninger, herunder 
tekniske foranstaltninger, vedrørende 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 

udgår
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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.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med henblik på at udøve retten til 
ytringsfrihed i henhold til artikel 80

a) med henblik på at udøve retten til 
ytringsfrihed i henhold til artikel 80 eller i 
forbindelse med udførelsen af en 
informationssamfundstjeneste for at lette 
adgangen til en sådan ret

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede bestemmelse giver medierne tilstrækkelig mulighed for at 
forsvare mediernes rettigheder i en digital tidsalder.

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) i forbindelse med sundhedspleje eller af 
hensyn til samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet i henhold til 
artikel 81
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Begrundelse

Det er i den registreredes vitale interesse, at der føres en komplet sundhedsjournal, således at 
den registrerede kan modtage den bedste pleje og behandling gennem hele livet. Retten til at 
blive glemt bør ikke gælde i tilfælde, hvor oplysninger behandles i forbindelse med 
sundhedspleje, jf. artikel 81, litra a).

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Begrundelse

Hvad angår de delegerede retsakter, kan vi ikke acceptere artiklens stk. 9, som vedrører 
regulering af aspekter, som er væsentlige for, at bestemmelsen fortolkes korrekt. Der bør 
tages behørigt hensyn til disse aspekter, som bør udvikles inden for rammerne af denne 
forordning.

Ændringsforslag 85
Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der gøres indsigelse i henhold til 
stk. 1 og 2, anvender eller foretager den 
registeransvarlige ikke senere behandling 
af de pågældende personoplysninger.

3. Hvis der gøres indsigelse i henhold til 
stk. 1, underretter den registeransvarlige 
den registrerede om de vægtige legitime 
grunde i henhold til stk. 1, eller undlader i 
modsat fald at anvende eller foretage 
behandling af de pågældende 
personoplysninger, og hvis der gøres 
indsigelse i henhold til stk. 2, anvender 
eller foretager den registeransvarlige ikke 
senere behandling af de pågældende 
personoplysninger.

Begrundelse

Retten til indsigelse giver den registeransvarlige mulighed for at angive vægtige legitime 
grunde. Der er derfor ingen grund til, at indsigelsen kan udløse de konsekvenser, der er 
nævnt i stk. 3.

Ændringsforslag 86
Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller
som berører vedkommende i væsentlig

1. Enhver registreret har ret til ikke at blive 
gjort til genstand for en afgørelse, som har 
negative retsvirkninger eller påvirker den 
registrerede i negativ grad, og som er 
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grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

baseret alene eller overvejende på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende den registrerede.

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til, at visse profilanalyser indebærer betydelige fordele for 
forbrugerne og kan udgøre et godt grundlag for en god kundeservice. Den brede definition af 
profilering sondrer ikke mellem rutinemæssige databehandlingsaktiviteter, der har en positiv 
karakter, og en mere negativ profilering. Positiv profilering benyttes ofte til at skræddersy 
tjenester til forbrugere gennem registrering af deres behov og præferencer.

Ændringsforslag 87
Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

b) er lovlig i henhold til denne 
forordnings artikel 6, stk. 1, litra a)- fa).

c) er baseret på den registreredes 
samtykke med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 7 og passende 
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garantier.
Profilering må ikke indebære 
forskelsbehandling af fysiske personer på 
grund af f.eks. race eller etnisk 
oprindelse, religion eller seksuel 
orientering, jf. dog artikel 9, stk. 2. 

(Litra b) i Kommissionens tekst bliver litra a) i Parlamentets ændringsforslag og er også 
ændret)

Ændringsforslag 88
Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Ændringsforslag 89
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

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at sikre et højere beskyttelsesniveau skal lovgivningen i tilfælde af begrænsning også 
nævne målet med behandlingen af personoplysningerne.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarliges ansvar Det overordnede princip om den 
registeransvarliges ansvar
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Begrundelse

Princippet om ansvar, der indføres implicit i kapitel 4 i udkastet til forordning, skal nævnes 
eksplicit for at sikre et højere beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Foranstaltningerne, jf. stk. 1, kan
navnlig omfatte:

Begrundelse

Det er bedre at fremme disse foranstaltninger som god praksis, især da dette ellers skaber en 
urealistisk forpligtelse ud fra et retligt perspektiv.

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) udpegning af en 
databeskyttelsesansvarlig i henhold til 
artikel 35, stk. 1, eller indførelse og 
fastholdelse af en certificeringsordning i 
overensstemmelse med Kommissionens 
certificeringspolitikker.

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 

udgår
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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.

Ændringsforslag 95
Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 96
Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

oplysninger og opbevaringsperioden. Disse 
mekanismer sikrer navnlig, at 
personoplysninger som udgangspunkt ikke 
stilles til rådighed for et ubegrænset antal 
personer.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Dette udkast til forordning finder anvendelse på alle sektorer, både offline og online. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at vedtage delegerede retsakter vedrørende indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger, som risikerer at skade den 
teknologiske innovation. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er bedst placeret til at afhjælpe eventuelle problemer.

Ændringsforslag 98

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
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Begrundelse

Dette udkast til forordning finder anvendelse på alle sektorer, både offline og online. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at indføre tekniske standarder, som risikerer at skade den 
teknologiske innovation. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er bedst placeret til at afhjælpe eventuelle problemer.

Ændringsforslag 99
Forslag til forordning

Artikel 24 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 100
Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer, medmindre den 
gennemførte behandling af 
tilsynsmyndighederne betragtes som 
værende af høj risiko grundet 
oplysningernes kendetegn, art eller 
omfang 

Ændringsforslag 101
Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

De beføjelser, der tillægges Kommissionen, er for omfattende. Beføjelserne bør om 
nødvendigt udvikles inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag 102
Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 103
Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 
gælder ikke for SMV'er, der kun 
behandler data som en accessorisk 
aktivitet til salg af varer og tjenester.
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Begrundelse

"Tænk småt først"-princippet bør anvendes i denne forbindelse, og der bør tages hensyn til de 
SMV'er, for hvilke denne forpligtelse ville udgøre en tung byrde. Databehandlingsaktiviteter, 
der ikke udgør over 50 % af en SMV's omsætning, skal betragtes som accessoriske.

Ændringsforslag 104

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 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

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

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

Begrundelse

De organisationer, der ikke råder over en databeskyttelsesansvarlig eller tilstrækkelig 
certificering, skal indføre strenge kriterier for ansvarliggørelse, hvorfor der er behov for en 
model, der kan dokumentere de juridiske aspekter. 

Ændringsforslag 105
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, 

5. Kommissionen vedtager 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 
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for navnlig at opfylde de forpligtelser, der 
tillægges den registeransvarlige og 
registerføreren samt den registeransvarliges 
eventuelle repræsentant.

forpligtelser, der tillægges den 
registeransvarlige og registerføreren samt 
den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant.

Ændringsforslag 106
Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 107
Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det bør i stk. 1 præciseres, at registerføreren så vidt muligt udleverer oplysninger, da dette 
ikke sker automatisk, sådan som det er tilfældet med den registeransvarlige. 
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Ændringsforslag 108
Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som svar på tilsynsmyndighedens 
udøvelse af de beføjelser, der er tillagt ham 
i medfør af artikel 53, stk. 2, svarer den 
registeransvarlige og registerføreren 
tilsynsmyndigheden inden for en rimelig 
frist, som fastsættes af 
tilsynsmyndigheden. Svaret omfatter en 
redegørelse for de iværksatte 
foranstaltninger og de opnåede resultater 
som reaktion på bemærkningerne fra 
tilsynsmyndigheden.

Som svar på tilsynsmyndighedens udøvelse 
af de beføjelser, der er tillagt ham i medfør 
af artikel 53, stk. 2, svarer den 
registeransvarlige selv eller via sin 
repræsentant og registerføreren 
tilsynsmyndigheden inden for en rimelig 
frist, som fastsættes af 
tilsynsmyndigheden. Svaret omfatter en 
redegørelse for de iværksatte 
foranstaltninger og de opnåede resultater 
som reaktion på bemærkningerne fra 
tilsynsmyndigheden.

Begrundelse

Stk. 2 bør ligeledes henvise til en repræsentant, som kan anvendes, hvis den 
registeransvarlige befinder sig uden for EU.

Ændringsforslag 109

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
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Begrundelse

Udkastet til forordning indeholder et betydeligt antal delegerede retsakter, hvilket er 
ubegrundet. Nærmere betegnet risikerer de tekniske standarder, som Kommissionen vedtager 
vedrørende behandlingssikkerheden, at skade den teknologiske innovation. Desuden gives der 
i stk. 4 i samme artikel mulighed for at vedtage gennemførelsesretsakter for at præcisere 
kravene i stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 110
Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.

Ændringsforslag 111

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, 
som påvirker den registrerede i betydelig 
grad, anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.
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Ændringsforslag 112
Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren 
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er 
konstateret i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag 113
Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det er ikke nødvendigt at underrette 
om et brud på persondatasikkerheden, 
hvis den registeransvarlige har 
gennemført passende 
beskyttelsesforanstaltninger, og hvis disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

Ændringsforslag 114
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, 

udgår
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og vedrørende de særlige 
omstændigheder, hvor en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

Begrundelse

De delegerede retsakter, som vedtages af Kommissionen, bør begrænses til et format til 
anmeldelse af forhold samt udarbejdelse af et register over fejl og forhold.

Ændringsforslag 115

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:

Begrundelse

Listen over behandlingsformer, som er underlagt krav om en konsekvensanalyse, og som er 
anført i artikel 33, stk. 2, er formuleret generelt. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og for at sikre retssikkerhed skal den være udtømmende. 

Ændringsforslag 116

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

Begrundelse

Det forekommer uforholdsmæssigt at gøre det obligatorisk for de registeransvarlige, uanset 
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den berørte sektor, at underrette den registrerede forud for enhver behandling af 
oplysningerne.

Ændringsforslag 117
Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det bør være tjenestens art og ikke arten af det organ, der leverer tjenesten, der bestemmer, 
om reglerne om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse skal tages i anvendelse. 
Private organisationer har f.eks. ofte beføjelse til at udføre offentlige tjenester. Der bør 
anvendes en fælles tilgang til udførelse af offentlige tjenester, uanset om det organ, der 
leverer tjenesten, er en offentlig myndighed, et offentligt organ eller en privat organisation.

Ændringsforslag 118
Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Begrundelse

De delegerede retsakter begrundes ikke behørigt, hvorfor de væsentlige aspekter bør udvikles 
inden for rammerne af denne forordning. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at 
definere anvendelsesområdet herfor.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudgående godkendelse og forudgående
høring

Forudgående høring

Begrundelse

Artikel 34, stk. 1, bør flyttes til kapitel 5, som vedrører videregivelse af personoplysninger til 
tredjelande eller internationale organisationer. Derfor bør artiklens overskrift ændres.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige eller 
registerføreren indhenter godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden inden behandlingen 
af personoplysninger for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede, såfremt en registeransvarlig 
eller registerfører vedtager 
kontraktbestemmelser som omhandlet i 

udgår
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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

Ændringsforslag 121
Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstater hører 
tilsynsmyndigheden, når de forbereder 
lovgivningsforslag til vedtagelse i det 
nationale parlament eller foranstaltninger 
baseret på et sådant lovgivningsforslag, 
som fastlægger karakteren af 
behandlingen, for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og for at mindske risiciene for de 
registrerede.

udgår

Begrundelse
Det er positivt, at der i forbindelse med lovgivningsforslag gennemføres høringer for at sikre, 
at forslagene er egnede og af høj kvalitet. Vi mener imidlertid ikke, at en EU-forordning er et 
passende instrument til fastsættelse af bestemmelser, som berører medlemsstaternes 
lovgivning.

Ændringsforslag 122
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 123
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Registeransvarlige og registerførere i 
SMV'er udpeger kun en 
databeskyttelsesansvarlig i tilfælde, hvor 
SMV'ens kerneaktiviteter består i 
databehandling, der i medfør af dens 
karakter, omfang og/eller formål kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning 
af registrerede.

Begrundelse

Udpegelsen af en databeskyttelsesansvarlig bør ikke være knyttet til antallet af ansatte, men 
bør være en risikobaseret tilgang, hvor der fokuseres på behandlingsaktiviteterne samt 
antallet af registrerede, hvis data organisationen behandler.

Ændringsforslag 124
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En koncern kan udpege en fælles 
databeskyttelsesansvarlig.

Ændringsforslag 125
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte 
kan den registeransvarlige eller 
registerføreren eller sammenslutninger og 
andre organer, som repræsenterer 
kategorier af registeransvarlige eller 
registerførere, udpege en 

4. Den registeransvarlige eller 
registerføreren eller sammenslutninger og 
andre organer, som repræsenterer 
kategorier af registeransvarlige eller 
registerførere, kan udpege en 
databeskyttelsesansvarlig.
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databeskyttelsesansvarlig.

Ændringsforslag 126
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Den databeskyttelsesansvarlige udvikler sine opgaver på grundlag af strenge faglige kriterier 
(jf. ændringsforslaget til stk. 5), hvilket understreger nødvendigheden af at sikre, at alvorlige 
overtrædelser undgås (jf. ændringsforslaget til stk. 7).

Ændringsforslag 127
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. I sin embedsperiode kan den 
databeskyttelsesansvarlige kun afskediges, 
hvis vedkommende ikke længere opfylder 
betingelserne for at varetage hvervet, eller 
hvis vedkommende udviser alvorlig 
forsømmelighed i denne forbindelse.
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betingelserne for at varetage hvervet.

Begrundelse

Denne foranstaltning kan efter vores mening kollidere med friheden til at indgå kontrakter om 
levering af tjenester og følgelig have negativ indvirkning på konkurrencen på markedet. 
Denne tidsbegrænsning påvirker ligeledes aspekter vedrørende arbejds- og 
personalespørgsmål for offentlige tjenestemænd, hvilket kan skabe problemer. De 
sikkerhedsforanstaltninger og garantier, der vedrører den databeskyttelsesansvarlige, bør 
findes på andre måder, uden at der indføres en minimumsperiode.

Ændringsforslag 128
Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 129
Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Denne artikel er formentlig affattet under hensyntagen til de databeskyttelsesansvarlige, som 
er tilknyttet virksomheder eller institutioner. Teksten tager imidlertid ikke højde for, at denne 
funktion kan uddelegeres i medfør af tjenesteydelseskontrakter.

Ændringsforslag 130
Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at underrette og rådgive den 
registeransvarlige eller registerføreren om 
deres forpligtelser i henhold til denne 
forordning

Ændringsforslag 131
Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for den 
databeskyttelsesansvarliges certificering og
status.

Begrundelse

Kommissionens beføjelser bør kun vedrøre den databeskyttelsesansvarliges certificering og 
status med henblik på at sikre, at dette hverv udøves af personer, som har de nødvendige 
kvalifikationer og kan sikre relevante garantier.

Ændringsforslag 132
Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) overholdelse af 
forbrugerrettighederne

Ændringsforslag 133
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 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker, 
som giver registrerede mulighed for hurtigt 
at vurdere det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer.
Certificeringsordninger for 
databeskyttelse bidrager til korrekt 
anvendelse af denne forordning under 
hensyntagen til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringspolitikker
for databeskyttelse og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker, 
som giver registrerede mulighed for hurtigt 
at vurdere det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer.
Certificeringspolitikker for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning samt til realisering af de 
foranstaltninger og fordele, der er nævnt 
heri, under hensyntagen til de forskellige 
sektorers og behandlingens særlige forhold.

Certificeringspolitikker på EU-plan 
udarbejdes af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd i fællesskab med 
øvrige relevante aktører og vedtages 
officielt af Kommissionen. Disse 
politikker fokuserer ikke kun på 
institutionerne, men i særdeleshed også 
på aktørerne.
For at blive et effektivt instrument skal 
certificeringspolitikkerne rettes mod de 
særlige behov, som aktørerne i de 
forskellige aktivitetsområder har, 
herunder særligt de behov, som 
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder har, samt, som 
et centralt element, 
omkostningsbegrænsning. Opnåelse, 
fornyelse og fortabelse af certifikater har 
de konsekvenser, der er nævnt i hele 
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denne forordning.

Begrundelse

Certificeringer bør forvaltes i henhold til en omfattende og uafhængig procedure til styrkelse 
af instrumentets kapacitet. Certificeringer bør i særlige tilfælde kunne fornys og ajourføres. 
De skal ligeledes kunne annulleres i tilfælde af alvorlige overtrædelser, som er i strid med de 
gældende bestemmelser. Sådanne overtrædelser skal straks føre til tab af de fordele, der 
ellers er forbundet hermed.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 a
Forhåndstilladelse

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

Ændringsforslag 135
Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse kræver ikke særlig
godkendelse.

Begrundelse

I stk. 1 nævnes udtrykket "yderligere godkendelse", hvilket antyder, at en beslutning skal 
godkendes, inden videregivelsen kan finde sted. Dette er ikke tilfældet. Det bør i stedet være 
muligt at træffe beslutning om videregivelse uden særlig og forudgående godkendelse. Vi 
foreslår derfor, at ordlyden ændres fra "yderligere godkendelse" til "særlig godkendelse".

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan afgøre, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

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

Begrundelse

Kommissionens afgørelser må ikke vedtages allerede efter undersøgelsesproceduren. 
Desuden skal Det Europæiske Databeskyttelsesråd høres i denne forbindelse.

Ændringsforslag 137
Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, forbydes enhver form 

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

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

Begrundelse

Udtrykket "forbydes" bør fjernes og erstattes af "begrænses".

Ændringsforslag 138

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 når 
den har konstateret, at et tredjeland, et 
område eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller en international 
organisation ikke har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger, og hvis 
der er gennemført en konsekvensanalyse, 
hvor den registeransvarlige eller 
registerføreren har sikret, at modtageren 
af oplysningerne i et tredjeland har 
indført høje standarder for 
databeskyttelse.
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Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tilsynsmyndigheden, som godkender 
de bindende virksomhedsregler, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarlige eller 
registerføreren har sin hovedvirksomhed.

Begrundelse

Artikel 29-gruppen har indført et system for gensidig anerkendelse af bindende 
virksomhedsregler (WP 107 af 14. april 2005) og registerførere (WP 195 af 6. juni 2012). 
Systemet for gensidig anerkendelse skal medtages i denne forordning. Kriteriet for udpegelse 
af den kompetente myndighed skal være placeringen af hovedvirksomheden, jf. artikel 51, stk. 
2, i forordningen.

Ændringsforslag 140
Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til vigtige samfundsinteresser, eller

d) videregivelsen er nødvendig 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, eller 

Ændringsforslag 141
Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) videregivelsen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol, eller

e) videregivelsen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol eller en anden 
administrativ myndighed, eller

Begrundelse

Det er ligeledes hensigtsmæssigt at medtage de administrative myndigheder, da de i mange 
tilfælde udgør første instans, når et retskrav skal gøres gældende eller forsvares.

Ændringsforslag 142
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

Begrundelse

De delegerede retsakter, der fremgår af stk. 7, er for omfattende, da de vedrører aspekter, 
som er væsentlige for lovgivningen, men ikke for udviklingen. Hvis der er behov for at 
medtage aspekter, som er væsentlige for denne artikel, bør dette ske inden for rammerne af 
denne forordning.

Ændringsforslag 143
Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 144
Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer af tilsynsmyndigheden må 
ved udøvelsen af deres opgaver hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre.

2. Medlemmer af tilsynsmyndighederne
må ved udøvelsen af deres opgaver 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
andre.

Ændringsforslag 145
Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hver medlemsstat sikrer, at
tilsynsmyndigheden råder over 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre sine opgaver og udøve
sine beføjelser, herunder opgaver og 
beføjelser vedrørende gensidig bistand 
samt samarbejde med og deltagelse i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

5. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne råder over 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre deres opgaver og udøve
deres beføjelser, herunder opgaver og 
beføjelser vedrørende gensidig bistand 
samt samarbejde med og deltagelse i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Ændringsforslag 146
Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne råder over deres
eget personale, der udpeges af og er under 
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ledelse af chefen for tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag 147
Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hver medlemsstat sikrer, at
tilsynsmyndigheden er underlagt finansiel 
kontrol, som ikke påvirker dens
uafhængighed. Hver medlemsstat sikrer, at
tilsynsmyndigheden fører særskilt 
årsregnskab og -budget. Budgetterne 
offentliggøres.

7. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne er underlagt 
finansiel kontrol, som ikke påvirker deres
uafhængighed. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne fører særskilt 
årsregnskab og -budget. Budgetterne 
offentliggøres.

Ændringsforslag 148
Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af 
tilsynsmyndigheden eller -myndighederne
udpeges af parlamentet eller de statslige 
organer i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 149
Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et medlems opgaver ophører ved 
udløbet af embedsperioden, ved frivillig
fratræden eller ved opnåelse af tvungen 

3. Et medlems opgaver ophører ved 
udløbet af embedsperioden, ved
manglende evne til at udøve hvervet, ved 
uforenelighed, ved fratræden, 
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pensionsalder, jf. stk. 5. afskedigelse, ved endelig domfældelse for 
en forsætlig lovovertrædelse eller ved 
tvungen pensionsalder.

Ændringsforslag 150
Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et medlem kan af den kompetente 
nationale domstol afskediges eller 
fratages sin ret til pension eller lignende 
goder, hvis vedkommende ikke længere 
opfylder de nødvendige betingelser for at 
udøve sit hverv, eller hvis vedkommende 
har begået alvorligt embedsmisbrug.

4. Et medlem kan af det relevante organ 
opsiges eller afskediges, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
nødvendige betingelser for at udøve sit 
hverv, eller hvis vedkommende i alvorlig 
grad har forsømt sine forpligtelser i 
forbindelse med hvervet.

Ændringsforslag 151
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilsynsmyndighedens oprettelse og 
status

a) tilsynsmyndighedernes oprettelse og 
status

Ændringsforslag 152
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kvalifikationer og den erfaring og 
kompetence, der er nødvendig for at udøve 
hvervet som medlem af
tilsynsmyndigheden

b) de kvalifikationer og den erfaring og 
kompetence, der er nødvendig for at udøve 
hvervet som medlem af
tilsynsmyndighederne
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Ændringsforslag 153
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) reglerne og procedurerne for 
udnævnelsen af medlemmerne af
tilsynsmyndigheden samt regler om 
handlinger og hverv, der er uforenelige 
med dette hverv

c) reglerne og procedurerne for 
udnævnelsen af medlemmerne af
tilsynsmyndighederne samt regler om 
handlinger og hverv, der er uforenelige 
med dette hverv

Ændringsforslag 154
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) embedsperioden for medlemmerne af
tilsynsmyndigheden, som skal være mindst 
fire år, med undtagelse af den første 
udnævnelse efter denne forordnings 
ikrafttræden, som kan være af kortere 
varighed, hvis det er nødvendigt for at 
beskytte tilsynsmyndighedens
uafhængighed ved hjælp af en forskudt 
udpegelsesprocedure

d) embedsperioden for medlemmerne af
tilsynsmyndighederne, som skal være 
mindst fire år, med undtagelse af den første 
udnævnelse efter denne forordnings 
ikrafttræden, som kan være af kortere 
varighed, hvis det er nødvendigt for at 
beskytte tilsynsmyndighedernes
uafhængighed ved hjælp af en forskudt 
udpegelsesprocedure

Ændringsforslag 155
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om medlemmerne af
tilsynsmyndigheden kan genudnævnes

e) om medlemmerne af
tilsynsmyndighederne kan genudnævnes

Ændringsforslag 156
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra f



PE494.710v02-00 84/108 AD\930359DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bestemmelser og fælles betingelser 
vedrørende de pligter, der påhviler
tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale

f) bestemmelser og fælles betingelser 
vedrørende de pligter, der påhviler
tilsynsmyndighedernes medlemmer og 
personale

Ændringsforslag 157
Forslag til forordning

Artikel 49 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler og procedurer, når medlemmerne 
af tilsynsmyndigheden fratræder deres 
hverv, herunder hvis de ikke længere 
opfylder de nødvendige betingelser for at 
udøve hvervet, eller hvis de har begået 
alvorligt embedsmisbrug.

g) regler og procedurer, når medlemmerne 
af tilsynsmyndighederne fratræder deres 
hverv, herunder hvis de ikke længere 
opfylder de nødvendige betingelser for at 
udøve hvervet, eller hvis de har begået 
alvorligt embedsmisbrug.

Ændringsforslag 158
Forslag til forordning

Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv.

Tilsynsmyndighedernes medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv.
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Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en registreret, et organ, en 
organisation eller en sammenslutning, jf. 
artikel 73, stk. 2, indgiver en klage, er den 
kompetente tilsynsmyndighed for 
behandlingen af klagen 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor klagen indgives. 

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i mere end én 
medlemsstat, er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
eller registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater,
herunder vedtagelse af afgørelser i
henhold til denne forordning.

Den kompetente tilsynsmyndighed 
samarbejder med de øvrige 
kontrolmyndigheder og Kommissionen i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.
Ved uenighed om forordningens 
anvendelse kan en tilsynsmyndighed 
anmode om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. 
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Ændringsforslag 161
Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed 
og underretter den registrerede, hvis 
vedkommende har indgivet en klage til 
denne tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed
eller politimyndighed og underretter den 
registrerede, hvis vedkommende har 
indgivet en klage til denne 
tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

Begrundelse

Politimyndighederne bør ligeledes have mulighed for at gribe ind i forbindelse med en mulig 
efterforskning, når de gennemførte aktiviteter kan udgøre en risiko for beskyttelsen af 
privatlivets fred.

Ændringsforslag 162
Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) koordinerer certificeringspolitikkerne 
på deres område i henhold til 
bestemmelserne i artikel 39.

Begrundelse

Der skal tages højde for kriterier til styrkelse af certificeringspolitikker, hvorfor det er 
hensigtsmæssigt at henvise til den pågældende myndigheds/tilsynsmyndigheds beføjelser på 
dette område.

Ændringsforslag 163
Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – litra j b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) gennemfører revisioner eller 
revisionsplaner på området for beskyttelse 
af personoplysninger.

Ændringsforslag 164
Forslag til forordning

Artikel 54 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges det nationale parlament og 
stilles til rådighed for offentligheden, 
Kommissionen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Hver tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges det pågældende parlament
og/eller de øvrige myndigheder, der er 
udpeget i henhold til den nationale 
lovgivning, og stilles til rådighed for 
offentligheden, Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Begrundelse

Der bør efter vores mening tilføjes en ændring for at tage behørigt hensyn til de 
medlemsstater, der råder over mere end én tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. I så fald 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke i endnu en måned.

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1. 
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Begrundelse

Denne ekstra frist er ubegrundet.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I behørigt begrundede tilfælde af 
særligt hastende karakter vedrørende 
registreredes interesser omhandlet i stk. 1, 
litra a), vedtager Kommissionen 
omgående gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 87, stk. 3. Disse 
retsakter gælder i en periode på højst 12 
måneder.

udgår

Begrundelse

Denne beføjelse for Kommissionen påvirker tilsynsmyndighedernes uafhængighed. 

Ændringsforslag 167
Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) foreslå grundlaget for europæiske 
certificeringspolitikker og overvåge og 
evaluere disse samt underrette 
Kommissionen om resultaterne heraf. 

Ændringsforslag 168
Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 1. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
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vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer. Den ene 
næstformand er Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, 
medmindre vedkommende vælges som 
formand.

vælger en formand og to næstformænd 
blandt sine medlemmer.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har mere ret til 
at fungere som næstformand end en hvilken som helst anden myndighed.

Ændringsforslag 169
Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i
enhver medlemsstat, hvis de finder, at 
behandlingen af deres personoplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning.

1. Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang eller adgang til 
domstolsprøvelse, har alle registrerede ret 
til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i
den medlemsstat, hvor de har deres 
sædvanlige opholdssted, eller i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
hovedvirksomhed er etableret, hvis de 
finder, at behandlingen af deres 
personoplysninger ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag 170
Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 171
Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver registreret har adgang til et 
retsmiddel, der forpligter 
tilsynsmyndigheden til at reagere på en 
klage, hvis der ikke træffes en afgørelse, 
som er nødvendig for at beskytte 
vedkommendes rettigheder, eller hvis
tilsynsmyndigheden ikke inden for tre 
måneder underretter den registrerede om 
forløbet eller resultatet af klagen i henhold 
til artikel 52, stk. 1, litra b).

2. Hvis tilsynsmyndigheden ikke inden for 
tre måneder efter indgivelse af klagen
underretter den registrerede om forløbet, 
betragtes klagen som afvist. Klagen 
betragtes ligeledes som afvist, hvis 
tilsynsmyndigheden ikke inden for seks 
måneder underretter den registrerede om
resultatet af klagen.

Begrundelse

Der bør af hensyn til retssikkerheden træffes afgørelse om en klage inden for seks måneder. 
Der kan dog gives en længere frist i særtilfælde. Der bør under alle omstændigheder træffes 
afgørelse om klager inden for en bestemt frist, således at den registrerede bliver underrettet 
om forløbet og om årsagen til en eventuel afvisning.

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En registreret, der berøres af en 
afgørelse, som er truffet af en 
tilsynsmyndighed i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor den 
registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, kan anmode 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat,
hvor den registrerede har sit sædvanlige 
opholdssted, om på den registreredes 
vegne at anlægge dennes sag mod den 
kompetente tilsynsmyndighed i den anden 
medlemsstat.

udgår
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Begrundelse

Denne mulighed indebærer ikke nogen merværdi for borgerne og risikerer at skade det gode 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne inden for rammerne af sammenhængsmekanismen.

Ændringsforslag 173
Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en sag vedrørende samme 
foranstaltning, afgørelse eller praksis er 
under overvejelse i den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, kan en domstol 
udsætte den verserende sag, medmindre 
påtrængende hensyn til beskyttelsen af den 
registreredes personoplysninger betyder, at 
der ikke er tid til at vente på resultatet af 
proceduren i sammenhængsmekanismen.

3. Hvis en sag vedrørende samme 
foranstaltning, afgørelse eller praksis er 
under overvejelse i den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, kan en domstol 
udsætte den verserende sag efter 
anmodning fra en af de berørte parter og 
efter forudgående høring af samtlige 
parter, medmindre påtrængende hensyn til 
beskyttelsen af den registreredes 
personoplysninger betyder, at der ikke er 
tid til at vente på resultatet af proceduren i 
sammenhængsmekanismen.

Begrundelse

Udsættelsen af en sag kan kun ske efter anmodning fra en af de berørte parter og efter 
forudgående høring, hvilket er i overensstemmelse med den typiske behandling af sådanne 
sager.

Ændringsforslag 174
Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Begrundelse

Der er ikke noget praktisk behov for en sådan mekanisme.

Ændringsforslag 175
Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Når flere registeransvarlige eller 
registerførere er involveret i behandlingen, 
hæfter den enkelte registeransvarlige eller 
registerfører solidarisk for hele 
erstatningsbeløbet. Når der er tale om 
solidarisk ansvar, kan en registerfører, 
der har betalt erstatning til den 
registrerede, gøre et krav om godtgørelse 
gældende over for den registeransvarlige,
hvis førstnævnte har handlet i 
overensstemmelse med den retsakt, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag 176
Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den kompetente tilsynsmyndighed, jf. 
artikel 51, stk. 2, har beføjelse til at 
anvende administrative sanktioner i 
henhold til denne artikel.

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 

2. Den administrative sanktion skal være 
effektiv, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
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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.

virkning. Bødens størrelse fastlægges 
under hensyntagen til bl.a. følgende:

a) overtrædelsens karakter, alvor og 
varighed 
b) oplysningernes følsomhed 
c) overtrædelsens forsætlige eller 
uagtsomme karakter 
d) graden af samarbejde eller afvisning 
eller hindring af et samarbejde i 
forbindelse med en 
håndhævelsesprocedure
e) foranstaltninger truffet af en fysisk 
eller juridisk person for at sikre 
overholdelse af relevante forpligtelser
f) graden af skade eller risikoen for skade 
som følge af overtrædelsen
g) den fysiske eller juridiske persons grad 
af ansvar og vedkommendes tidligere 
overtrædelser
h) 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.

(En del af stk. 2 i Kommissionens tekst bliver litra a), c), g) og h) i Parlamentets 
ændringsforslag)
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Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tilsynsmyndigheden kan give en 
skriftlig advarsel uden at pålægge en 
sanktion. 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 2 % af dens 
årlige globale omsætning.

Begrundelse

Den maksimale bødestørrelse, som en tilsynsmyndighed kan idømme, skal fastholdes på op til 
1 mio. EUR, og for virksomheder på op til 2 % af deres årlige globale omsætning. 
Tilsynsmyndighedernes uafhængighed, som er indskrevet i artikel 8, stk. 3, i EU's 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 179
Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 3 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fysisk person behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse  

a) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
samarbejder med en tilsynsmyndighed om 
indførelse af afhjælpende 
foranstaltninger, som gør det muligt at 
undgå lignende overtrædelser i fremtiden. 
Det nævnte samarbejde skal gennemføres 
i form af skriftlige aftaler med 
tilsynsmyndigheden. Hvis virksomheden 
eller organisationen ikke samarbejder 
med den behørigt akkrediterede 
tilsynsmyndighed inden for seks måneder 
efter procedurens indledning, pålægges 
den bøde, der oprindeligt ville være blevet 
opkrævet
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b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.

b) den offentlige administration 
samarbejder med tilsynsmyndigheden om 
indførelse af foranstaltninger, der gør det 
muligt at undgå lignende overtrædelser i 
fremtiden. Det nævnte samarbejde skal 
gennemføres i form af aftaler eller 
afgørelser truffet af den relevante 
myndighed i henhold til de indledende 
foranstaltninger. Ved et manglende 
samarbejde med tilsynsmyndigheden 
inden for et år efter procedurens 
indledning pålægges den bøde, der 
oprindeligt ville være blevet opkrævet..
I henhold til bestemmelserne i denne 
artikel kan sanktioner for uagtsom 
overtrædelse pålægges inden for følgende 
frister: 
to år hvis sanktionerne ledsages af bøder 
på op til 250 000 EUR, eller, hvis det 
drejer sig om en virksomhed, på op til 0,5 
% af dens årlige globale omsætning; fire 
år hvis sanktionerne ledsages af bøder på 
op til 500.000 EUR, eller, hvis det drejer 
sig om en virksomhed, på op til 1 % af 
dens årlige globale omsætning; seks år 
hvis sanktionerne ledsages af bøder på op 
til 1.000.000 EUR, eller, hvis det drejer sig 
om en virksomhed, på op til 2 % af dens 
årlige globale omsætning. 

I henhold til bestemmelserne i denne 
artikel kan sanktioner for alvorlig 
uagtsom overtrædelse pålægges inden for 
følgende frister:

fem år hvis sanktionerne ledsages af 
bøder på op til 250 000 EUR, eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, på op til 
0,5 % af dens årlige globale omsætning; ti 
år hvis sanktionerne ledsages af bøder på 
op til 500.000 EUR, eller, hvis det drejer 
sig om en virksomhed, på op til 1 % af 
dens årlige globale omsætning; femten år 
hvis sanktionerne ledsages af bøder på op 
til 1.000.000 EUR, eller, hvis det drejer sig 
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om en virksomhed, på op til 2 % af dens 
årlige globale omsætning.

(En del af litra b) i Kommissionens tekst bliver en del af litra a) i Parlamentets 
ændringsforslag)

Begrundelse

Der bør indføres et bredere katalog over alternative sanktioner med særlig fokus på en 
strategi, der har til hensigt at undgå lignende overtrædelser i fremtiden. Størstedelen af de 
alternative sanktioner har til hensigt at indgå aftaler med henblik på at undgå fremtidige 
overtrædelser. Aftalerne skal indgås skriftligt med tilsynsmyndigheden eller udgøres af 
afgørelser truffet af den relevante tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4-7

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

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 
b) opkræver gebyr for oplysninger eller 
svar på registrerede anmodninger i strid 
med artikel 12, stk. 4.
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:
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 
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12, stk. 3, og artikel 14
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
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
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
e) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
fastlægger det respektive ansvar for fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 24
f) ikke eller ikke i tilstrækkelig grad 
ajourfører dokumentationen i henhold til 
artikel 28, artikel 31, stk. 4, og artikel 44, 
stk. 3
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.

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:
a) behandler personoplysninger uden 
retsgrundlag eller med utilstrækkeligt 
retsgrundlag for behandlingen eller ikke
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overholder betingelserne for samtykke i 
artikel 6, 7 og 8
b) behandler særlige kategorier af 
personoplysninger i strid med artikel 9 og 
81
c) ikke respekter en indsigelse eller et krav 
i henhold til artikel 19 
d) ikke overholder betingelserne 
vedrørende foranstaltninger baseret på 
profilering i henhold til artikel 20
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
f) ikke udpeger en repræsentant i henhold 
til artikel 25 
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
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
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
j) ikke udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig eller ikke sikrer 
betingelserne for udøvelsen af dette hverv 
i henhold til artikel 35, 36 og 37
k) misbruger databeskyttelsesmærkninger 
eller -mærker som omhandlet i artikel 39
l) gennemfører eller giver instrukser om 
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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
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
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
o) ikke overholder reglerne om 
tavshedspligt i henhold til artikel 84.
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.

Ændringsforslag 181
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, 

1. 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) 
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bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

finder ikke anvendelse på behandling af 
personoplysninger, der finder sted i 
journalistisk øjemed eller med henblik på 
kunstnerisk eller litterær virksomhed for at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med reglerne for 
ytringsfrihed.

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. The word 
"solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which 
undermines the provision set by this article.

Ændringsforslag 182
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

Ændringsforslag 183
Forslag til forordning

Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
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Behandling af personoplysninger og 
princippet om aktindsigt i offentlige 

dokumenter
Personoplysninger i dokumenter, som en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ er i besiddelse af, kan videregives 
af denne myndighed eller dette organ i 
henhold til medlemsstatens lovgivning om 
aktindsigt i offentlige dokumenter, som 
forener retten til beskyttelse af 
personoplysninger med princippet om 
aktindsigt i offentlige dokumenter.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 184
Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 87 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.

udgår

Begrundelse

Vi er ikke tilhængere af Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 
henhold til stk. 3. Vi mener, at denne bestemmelse overskrider de acceptable 
lovgivningsmæssige grænser, og at de nævnte spørgsmål bør behandles inden for samme 
instrument både nu og i forbindelse med efterfølgende reformer, som er nødvendige for at 
sikre instrumentets fremtidige funktion.
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Ændringsforslag 185
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

Begrundelse

De beføjelser, der tillægges Kommissionen i dette stykke, er for omfattende og bør i stedet 
udvikles inden for rammerne af nærværende forordning.

Ændringsforslag 186
Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål samt til præjudicielle, 
officielle eller administrative formål med 
henblik på fastsættelse af naturligt 
slægtskab, hvis:

Begrundelse

For at fremme fastsættelsen af naturligt slægtskab i tilfælde af tyveri foreslår vi, at der 
indføres en bestemmelse i dette stykke, som klart legitimerer sådanne formål.
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Ændringsforslag 187
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 
opnås ved behandling af oplysninger, som 
ikke muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede

Ændringsforslag 188
Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

De personoplysninger, som behandles til 
præjudicielle, officielle eller 
administrative formål med henblik på 
fastsættelse af naturligt slægtskab, må 
kun videregives til de berørte personer, 
når dette er hensigtsmæssigt, og uden at 
videregivelsen påvirker indgivelsen af 
klager over lovovertrædelser. 

Begrundelse

For at fremme fastsættelsen af naturligt slægtskab i tilfælde af tyveri bør følgende tilføjes 
sidste del af stk. 1 med henblik på at indføre sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
privatlivets fred. Oplysningerne bør kun behandles til præjudicielle, officielle eller 
administrative formål, og videregivelsen skal ske under overholdelse af gældende lovgivning.

Ændringsforslag 189
Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 190
Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Yderligere behandling af oplysninger 
til historiske, statistiske, aggregerede eller 
videnskabelige forskningsformål anses 
ikke for at være uforenelig med artikel 5, 
litra b), såfremt behandlingen:
a) omfattes af vilkårene og 
beskyttelsesforanstaltningerne i denne
artikel og
b) er i overensstemmelse med al anden 
relevant lovgivning.

Begrundelse

Det nuværende forslag til artikel 83 giver mulighed for behandling af sundhedsdata i 
identificerbar form til forskningsformål uden at nævne samtykke. De eneste forholdsregler (at 
identificerbare data skal opbevares adskilt, og at forskere kun må bruge identificerbare data, 
hvis forskningen ikke kan gennemføres med brug af ikkeidentificerbare data) svækker i høj 
grad beskyttelsen af sundhedsdata. Man risikerer, at det nuværende forslag giver forskere 
mulighed for at anvende identificerbare data uden samtykke.

Ændringsforslag 191
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 

udgår
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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.

Ændringsforslag 192
Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 
oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
denne forordnings kapitel VI eller opnår 
den certificering, som er nødvendig for 
procedurerne, i henhold til artikel 39.

Begrundelse

Kravet om oprettelse af en tilsynsmyndighed bør ses i sammenhæng med kravet om 
certificering, hvilket især kan være relevant i forbindelse med sager, der indebærer færre 
økonomiske ressourcer.

Ændringsforslag 193

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, 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
3, artikel 9, stk. 3, 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, 
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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.

artikel 30, 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 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 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 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 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
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Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6,
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 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 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 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen vil fremme den 
teknologiske neutralitet ved vedtagelsen af 
de retsakter, der er henvist til i denne 
artikel.
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