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Ændringsforslag 130
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at udvekslingen af personoplysninger 
mellem de kompetente myndigheder i EU 
ikke indskrænkes eller forbydes af 
grunde, der vedrører beskyttelsen af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

At lade direktivet omfatte national retsforfølgelse er ikke i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 131
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktivs bestemmelser anvendes 
på behandling af personoplysninger, der 
helt eller delvis foretages automatisk, samt 
på anden behandling end automatisk 
behandling af personoplysninger, der er 
eller vil blive indeholdt i et register.

2. Dette direktivs bestemmelser anvendes 
på behandling af personoplysninger, der 
helt eller delvis foretages automatisk, samt 
på anden behandling end automatisk 
behandling af personoplysninger, der er 
eller vil blive indeholdt i et register.
Direktivet finder anvendelse på både 
elektronisk lagrede personoplysninger og 
på personoplysninger, der opbevares i 
papirform.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som iværksættes med henblik på 
udøvelse af aktiviteter, der ikke er omfattet 
af EU-retten, navnlig for så vidt angår 
national sikkerhed

a) som iværksættes med henblik på 
udøvelse af aktiviteter, der ikke er omfattet 
af EU-retten

Or. en

Begrundelse

Termen "den nationale sikkerhed" forstås forskelligt i de enkelte medlemsstater. For 
klarhedens skyld bør der blot henvises til aktiviteter "der ikke er omfattet af EU-retten" for at 
forhindre en situation, hvor en medlemsstat under henvisning til den nationale sikkerhed kan 
påberåbe sig fritagelse for retsforfølgelse af forhold, som bør være omfattet af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 133
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra 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 enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

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

Or. en

Ændringsforslag 134
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra 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 enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
fysisk eller juridisk person, bl.a. ved et id-
nummer, lokaliseringsdata, online-id eller 
et eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
genetiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en god beskyttelse er det vigtigt, at begreberne "personoplysninger" og 
"registreret" ikke defineres for snævert. Forordningen bør helt klart finde anvendelse på 
oplysninger, der alene indebærer muligheden for "udpegning", og det skal understreges, at 
online-id'er i de fleste tilfælde betragtes som personoplysninger. Eftersom teknologien er i 
stadig udvikling, vil afanonymiseringsangreb blive mere og mere sofistikerede. Det er vigtigt 
at have brede definitioner af "personoplysninger" og "registreret", for at beskyttelsen kan 
være fremtidssikret.

Ændringsforslag 135
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
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Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "profilering": enhver form for 
automatisk behandling, der har til formål 
at vurdere eller generere data om aspekter 
vedrørende fysiske personer eller at 
analysere eller forudsige fysiske personers 
arbejdsindsats, økonomiske situation, 
opholdssted, helbredsstilstand, personlige 
præferencer, pålidelighed, adfærd eller 
personlighed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 136
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Anmeldelser om brud på datasikkerheden er et vigtigt værktøj til sikring af, at de 
registeransvarlige overholder deres forpligtelser vedrørende datasikkerhed. Anmeldelser gør 
det også muligt for registrerede at tage skridt til at beskytte sig mod følgerne af sådanne 
brud. Denne pakke af ændringsforslag tager også sigte på at forbedre bestemmelserne om 
brud på datasikkerheden ved at gøre fristerne for anmeldelse mere anvendelige for de 
registeransvarlige, forebygge, at de registrerede udvikler "brudtræthed", og ved at etablere et 
offentligt register over brud på datasikkerheden.

Ændringsforslag 137
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal behandles loyalt og lovligt a) skal behandles loyalt, lovligt og på en 
gennemsigtig måde i forhold til den 
registrerede

Or. en

Ændringsforslag 138
Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal behandles loyalt og lovligt a) skal behandles loyalt, lovligt og på en 
gennemsigtig måde i forhold til den 
registrerede

Or. en

Ændringsforslag 139
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal behandles loyalt og lovligt a) skal behandles loyalt, lovligt og på en 
gennemsigtig måde i forhold til den 
registrerede

Or. en

Ændringsforslag 140
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal være tilstrækkelige, relevante og
ikke for omfattende i forhold til de formål, 
hvortil de behandles

c) skal være tilstrækkelige, relevante og
begrænset til det nødvendige minimum i 
forhold til de formål, hvortil de behandles; 
personoplysninger skal kun behandles,
hvis og så længe disse formål ikke kan 
opfyldes ved at behandle oplysninger, der 
ikke omfatter personoplysninger; 
oplysninger, som private instanser råder 
over, må kun være tilgængelige i 
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forbindelse med efterforskning eller 
retsforfølgelse af straffelovsovertrædelser 
og i overensstemmelse med kravene om 
nødvendighed og proportionalitet, som 
fastlægges af de enkelte medlemsstater i 
den nationale lovgivning og i henhold til 
de relevante bestemmelser i EU-
lovgivningen eller folkeretten og særlig 
EMRK som fortolket af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol

Or. en

Ændringsforslag 141
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal være tilstrækkelige, relevante og
ikke for omfattende i forhold til de formål, 
hvortil de behandles

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

Or. en

Ændringsforslag 142
Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal være tilstrækkelige, relevante og
ikke for omfattende i forhold til de formål, 
hvortil de behandles

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

Or. en

Ændringsforslag 143
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 144
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 145
Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) skal behandles under den 
registeransvarliges ansvar, og denne skal 
sikre overholdelsen af de bestemmelser, 
der vedtages til gennemførelse af dette 
direktiv.

f) skal behandles under den 
registeransvarliges ansvar, og denne skal 
sikre og påvise overholdelsen af de 
bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 146
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige
i videst muligt omfang skal sondre klart 
mellem personoplysninger vedrørende 
forskellige kategorier af personer så som:

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal sondre klart mellem 
personoplysninger vedrørende forskellige 
kategorier af personer såsom:

Or. en

Ændringsforslag 147
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Medlemsstaterne fastsætter særlige 
regler om følgerne af denne 
kategorisering under hensyntagen til de 
forskellige formål, hvortil data indsamles.
Disse særlige regler skal omfatte 
bestemmelser om betingelserne for 
indsamling af data, tidsfrister for 
opbevaring af data, mulige 
begrænsninger i registreredes ret til 
indsigt samt information og betingelserne
vedrørende de kompetente myndigheders 
adgang til oplysninger.

Or. en

Begrundelse

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Ændringsforslag 148
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i videst 
muligt omfang sondres mellem de 
forskellige kategorier af oplysninger, der
er genstand for behandling, ud fra i hvor 

1. Medlemsstaterne sikrer, at
personoplysninger er korrekte, 
fuldstændige og om nødvendigt 
ajourførte.
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høj grad disse er korrekte og pålidelige.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til, at der skal sondres mellem de forskellige kategorier af oplysninger ud fra, i 
hvor høj grad disse er pålidelige og korrekte, skal være ubetinget. Dette er meget vigtigt i 
forbindelse med udveksling af oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder –
oplysninger vil kunne blive anvendt langt fra deres kilde, så det er vigtigt at angive graden af 
pålidelighed for at undgå situationer, hvor der iværksættes foranstaltninger på baggrund af 
en misforståelse af en oplysnings grad af pålidelighed. Se også udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, pkt. 355-358.

Ændringsforslag 149
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der så vidt 
muligt sondres mellem personoplysninger, 
der bygger på kendsgerninger, og 
personoplysninger, der bygger på 
personlige vurderinger.

2. Medlemsstaterne sikrer, at
personoplysninger, der er ukorrekte, 
ufuldstændige eller ikke længere er 
ajourførte, ikke videregives eller gøres 
tilgængelige, og at der så vidt muligt 
sondres mellem personoplysninger, der 
bygger på kendsgerninger, og 
personoplysninger, der bygger på 
personlige vurderinger. Derfor skal de 
kompetente myndigheder kontrollere 
kvaliteten af personoplysninger, før disse 
videregives eller stilles til rådighed. I 
forbindelse med al videregivelse af 
oplysninger skal der desuden så vidt 
muligt stilles oplysninger til rådighed, 
hvormed det bliver muligt for den 
modtagende medlemsstat at vurdere, i 
hvor høj grad oplysningerne er korrekte, 
fuldstændige, ajourførte og pålidelige.
Personoplysninger må ikke videregives, 
uden at der foreligger anmodning fra en 
kompetent myndighed, særlig ikke 
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oplysninger, som oprindeligt hidrører fra 
private instanser.
3. Hvis det viser sig, at ukorrekte 
oplysninger er blevet videregivet, eller at 
der er sket ulovlig videregivelse af 
oplysninger, skal modtageren så hurtigt 
som muligt have meddelelse herom, 
særlig når oplysningerne hidrører fra 
private. Modtageren er forpligtet til straks 
at rette oplysningerne i henhold til stk. 1 
og artikel 15 eller at slette dem i henhold 
til artikel 16.
4. Personoplysninger, som oprindeligt 
blev indsamlet af private, kan behandles 
af kompetente myndigheder, for så vidt at 
bestemmelserne i artikel 4, litra a) og litra 
c)-f), overholdes.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til, at der skal sondres mellem de forskellige kategorier af oplysninger ud fra, i 
hvor høj grad disse er pålidelige og korrekte, skal være ubetinget. Dette er meget vigtigt i 
forbindelse med udveksling af oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder –
oplysninger vil kunne blive anvendt langt fra deres kilde, så det er vigtigt at angive graden af 
pålidelighed for at undgå situationer, hvor der iværksættes foranstaltninger på baggrund af 
en misforståelse af en oplysnings grad af pålidelighed. Se også udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, pkt. 355-358.

Ændringsforslag 150
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at en behandling af personoplysninger 
kun er lovlig, hvis og i det omfang denne 
behandling er nødvendig:

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at en behandling af personoplysninger 
kun er lovlig, hvis og i det omfang denne 
behandling er nødvendig, for at en 
kompetent myndighed kan udføre en 
opgave med de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
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formål, og at der ikke foretages yderligere 
behandling som er i strid med disse 
formål.

a) for at en kompetent myndighed kan 
udføre en specifik opgave med de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte formål
b) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som den registeransvarlige er pålagt
c) for at beskytte den registreredes eller en 
anden persons vitale interesser
d) for at forebygge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Ændringsforslag 151
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at en behandling af personoplysninger 
kun er lovlig, hvis og i det omfang denne 
behandling er nødvendig:

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at en behandling af personoplysninger 
kun er lovlig, hvis og i det omfang denne 
behandling er nødvendig, for at en 
kompetent myndighed kan udføre en 
opgave med de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
formål, og at der ikke foretages yderligere 
behandling, som er i strid med disse 
formål.
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a) for at en kompetent myndighed kan 
udføre en specifik opgave med de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte formål
b) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som den registeransvarlige er pålagt
c) for at beskytte den registreredes eller en 
anden persons vitale interesser
d) for at forebygge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 152
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Lovlig yderligere behandling

1. En yderligere behandling af 
personoplysninger er kun lovlig, hvis den 
er absolut nødvendig og udføres i 
overensstemmelse med de principper, der 
fastlægges i denne artikel.
2. Personoplysninger må indsamles af 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med deres opgaver til specifikke, entydige 
og legitime formål. Indsamling af 
oplysninger har legitime formål, når 
indsamlingen sker
a) for at en kompetent myndighed kan 
udføre en opgave med de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte formål
b) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som er pålagt den registeransvarlige
c) for at beskytte den registreredes vitale 
interesser
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d) for at beskytte en anden persons 
legitime interesser, medmindre det tydeligt
er i den registreredes legitime interesse, at 
behandlingen af oplysningerne ikke 
finder sted
e) for at forebygge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed.
3. Behandlingen af personoplysninger 
skal svare til de formål, oplysningerne 
blev indsamlet til. Yderligere behandling 
til et andet formål er tilladt, hvis:
a) den tjener legitime formål (stk. 2)
b) den er nødvendig af hensyn til dette 
andet formål
c) den ikke er uforenelig med de formål, 
hvortil oplysningerne blev indsamlet.
4. Uanset stk. 3 må personoplysninger 
behandles yderligere til historiske, 
statistiske eller videnskabelige formål, 
hvis medlemsstaterne sørger for behørig 
beskyttelse af oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Følger man logikken i direktivets bestemmelser, bør artikel 7 kun omhandle begrundelser for 
legitimitet af det oprindelige formål med en behandling af oplysninger, mens litra b)-d) i 
Kommissionens forslag bør flyttes til en selvstændig bestemmelse, dvs. det nye forslag til 
artikel 7a. Dens anvendelsesområde præciseres mere detaljeret i betragtning 20a.

Ændringsforslag 153
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Yderligere behandling af oplysninger til 

formål, der er uforenelige
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1. Medlemsstaterne kan vedtage 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
tillader en yderligere behandling af 
oplysninger til formål, der er uforenelige,
hvis en sådan behandling er absolut 
nødvendig:
a) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som er pålagt den registeransvarlige
b) for at beskytte den registreredes eller en 
anden persons vitale interesser
c) for at forebygge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed.
2. De i stk. 1 omtalte lovgivningsmæssige 
foranstaltninger skal indeholde 
bestemmelse om:
a) at der skal foretages en individuel 
vurdering, der tager hensyn til alle sagens 
relevante omstændigheder
b) behørig beskyttelse af den registreredes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 154
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behandlingen er tilladt i henhold til 
lovgivningen, som fastlægger de fornødne 
garantier

a) behandlingen specifikt er tilladt i 
henhold til lovgivningen, som fastlægger 
de fornødne garantier for den registreredes 
grundlæggende rettigheder og legitime 
interesser 

Or. en
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Ændringsforslag 155
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende den registrerede, må ikke alene 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 8.

2. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende den registrerede, må ikke
omfatte eller generere de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
nævnt i artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 156
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende den registrerede, må ikke alene 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 8.

2. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende den registrerede, må ikke
omfatte eller generere de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
nævnt i artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 157
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Profilering, der (tilsigtet eller 
utilsigtet) indebærer diskrimination af 
personer på grund af race eller etnisk 
oprindelse, politisk overbevisning, religion 
eller tro, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold eller seksuel orientering, 
eller som (tilsigtet eller utilsigtet) fører til 
foranstaltninger, der har en sådan 
virkning, er altid ulovlig.

Or. en

Ændringsforslag 158
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Profilering, der (tilsigtet eller 
utilsigtet) indebærer diskrimination af 
personer på grund af race eller etnisk 
oprindelse, politisk overbevisning, religion 
eller tro, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold eller seksuel orientering, 
eller som (tilsigtet eller utilsigtet) fører til 
foranstaltninger, der har en sådan 
virkning, er altid ulovlig.

Or. en

Begrundelse

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
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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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Ændringsforslag 159
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvis den registeransvarlige behandler 
personoplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 1, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, og de 
tilsigtede virkninger af denne behandling 
på den registrerede

Or. en

Ændringsforslag 160
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 161
Eva Lichtenberger
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for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvis den registeransvarlige behandler 
personoplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 1, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, og de 
tilsigtede virkninger af denne behandling 
på den registrerede

Or. en

Ændringsforslag 162
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 163
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis personoplysningerne ikke 
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indsamles fra den registrerede, meddeler 
den registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
fra hvilken kilde personoplysningerne 
stammer.

Or. en

Ændringsforslag 164
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, meddeler 
den registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
fra hvilken kilde personoplysningerne 
stammer.

Or. en

Ændringsforslag 165
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
udsætter eller begrænser informeringen af 
de registrerede eller deres ret til indsigt i 
oplysningerne, i det omfang en sådan 
delvis eller fuldstændig begrænsning udgør 
en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til de pågældendes 

4. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der
på baggrund af en konkret, individuel 
vurdering i hver enkelt sag udsætter eller 
begrænser informeringen af de registrerede 
eller deres ret til indsigt i oplysningerne, i 
det omfang en sådan delvis eller 
fuldstændig begrænsning udgør en 
nødvendig og forholdsmæssig 
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legitime interesser: foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til de pågældendes 
legitime interesser:

Or. en

Ændringsforslag 166
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
udsætter eller begrænser informeringen af 
de registrerede eller deres ret til indsigt i 
oplysningerne, i det omfang en sådan 
delvis eller fuldstændig begrænsning udgør 
en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til de pågældendes 
legitime interesser:

4. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der
på baggrund af en konkret, individuel 
vurdering i hver enkelt sag udsætter eller 
begrænser informeringen af de registrerede 
eller deres ret til indsigt i oplysningerne, i 
det omfang en sådan delvis eller 
fuldstændig begrænsning udgør en 
nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til de pågældendes 
legitime interesser:

Or. en

Ændringsforslag 167
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Information til den registrerede
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1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registrerede af den registeransvarlige er 
underrettet om myndighedernes 
indsamling eller behandling af 
personoplysninger.
2. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til, som et minimum, at 
meddele den registrerede følgende 
oplysninger:
a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige og for den 
databeskyttelsesansvarlige
b) formålene med den behandling, hvortil 
personoplysningerne er bestemt
c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares
d) retten til at anmode den 
registeransvarlige om indsigt i og 
berigtigelse eller sletning af 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede eller begrænsning af 
behandlingen heraf
e) retten til at indgive klage til den 
tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 
artikel 39, og kontaktoplysninger til 
tilsynsmyndigheden
f) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 
herunder i tredjelande eller internationale 
organisationer
g) yderligere information, for så vidt 
denne information er nødvendig under 
hensyn til de særlige forhold, hvorunder 
personoplysningerne behandles, for at 
garantere en retfærdig behandling af den 
registrerede.
3. Hvis personoplysningerne indsamles 
fra den registrerede, meddeler den 
registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
hvorvidt indgivelsen af personoplysninger 
er obligatorisk eller frivillig, og de mulige 
konsekvenser, hvis sådanne oplysninger 
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ikke indgives.
4. Den registeransvarlige fremlægger de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1:
a) på tidspunktet, hvor 
personoplysningerne indhentes fra den 
registrerede, eller
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 behandlingen af oplysningerne.
5. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
udsætter, begrænser eller forhindrer 
formidling af information til den 
registrerede i det omfang, en sådan delvis 
eller fuldstændig begrænsning udgør en 
nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til de pågældendes 
legitime interesser:
a) for at undgå hindringer for officielle 
eller retlige undersøgelser, 
efterforskninger eller procedurer
b) for at undgå, at forebyggelse, 
påvisning, efterforskning og 
retsforfølgning af strafbare handlinger 
skades, eller af hensyn til fuldbyrdelsen af 
strafferetlige sanktioner
c) for at beskytte den offentlige sikkerhed
d) for at beskytte den nationale sikkerhed
e) for at beskytte andres rettigheder og 
friheder.
6. Når personoplysninger er blevet 
videregivet eller stillet til rådighed mellem 
medlemsstater, kan hver medlemsstat i 
henhold til de i stk. 1 omhandlede 
bestemmelser i dens nationale lovgivning 
anmode den anden medlemsstat om ikke 
at underrette den registrerede. I sådanne 
tilfælde underretter sidstnævnte 
medlemsstat kun den registrerede, hvis 
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den anden medlemsstats på forhånd har 
givet sit samtykke hertil.

Or. en

Ændringsforslag 168
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke personoplysninger der er 
omfattet af behandlingen, samt enhver 
tilgængelig information om, hvorfra disse 
oplysninger stammer

Or. en

Ændringsforslag 169
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvilke personoplysninger der er 
omfattet af behandlingen, samt enhver 
tilgængelig information om, hvorfra disse 
oplysninger stammer

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette vedrører den væsentligste ret, nemlig retten til indsigt i oplysninger, og bør derfor
figurere højere oppe på listen.

Ændringsforslag 170
Françoise Castex
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
helt eller delvis begrænser eller udsætter 
den registreredes ret til indsigt, i det 
omfang en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under hensyn til den 
pågældendes legitime interesser:

1. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der
på baggrund af en konkret, individuel 
vurdering i hver enkelt sag helt eller delvis 
begrænser eller udsætter den registreredes 
ret til indsigt, i det omfang og i det tidsrum
en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under hensyn til den 
pågældendes legitime interesser:

Or. en

Ændringsforslag 171
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
helt eller delvis begrænser eller udsætter 
den registreredes ret til indsigt, i det 
omfang en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under hensyn til den 
pågældendes legitime interesser:

1. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der
på baggrund af en konkret, individuel 
vurdering i hver enkelt sag helt eller delvis 
begrænser eller udsætter den registreredes 
ret til indsigt, i det omfang og i det tidsrum
en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under hensyn til den 
pågældendes legitime interesser:

Or. en
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Ændringsforslag 172
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De i stk. 1 omtalte lovgivningsmæssige 
foranstaltninger skal være i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og konventionen til beskyttelse 
af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i 
tråd med retspraksis ved EU-Domstolen
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Or. en

Ændringsforslag 173
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De i stk. 1 omtalte lovgivningsmæssige 
foranstaltninger skal være i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og konventionen til beskyttelse 
af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i 
tråd med retspraksis ved EU-Domstolen 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede ret udøves, 
underretter den pågældende 
tilsynsmyndighed som minimum den 
registrerede om, at alle 
tilsynsmyndighedens nødvendige 
kontroller er foretaget, og om hvorvidt den 
pågældende behandling er lovlig.

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede ret udøves, 
underretter den pågældende 
tilsynsmyndighed som minimum den 
registrerede om, at alle 
tilsynsmyndighedens nødvendige 
kontroller er foretaget, og om hvorvidt den 
pågældende behandling er lovlig.

Medlemsstaterne bestemmer, hvorvidt den 
registrerede kan gøre disse rettigheder 
gældende direkte over for den 
registeransvarlige, eller om det skal ske 
gennem den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Dette giver bestemmelser om et system til indirekte anmodning om adgang fra den 
registrerede, hvor ordlyden fra rammeafgørelse 2008 bruges.

Ændringsforslag 175
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af 
personoplysninger, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 176
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Personoplysninger i henhold til stk. 3,
med undtagelse af opbevaring af 
personoplysninger, må kun behandles, 
når det er nødvendigt med henblik på 
anvendelsen som bevismateriale eller til 
beskyttelse af den registreredes eller andre 
personers vitale interesser.

Or. en

Ændringsforslag 177
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Personoplysninger i henhold til stk. 3, 
med undtagelse af opbevaring af 
personoplysninger, må kun behandles, 
når det er nødvendigt med henblik på 
anvendelsen som bevismateriale eller til 
beskyttelse af den registreredes eller andre 
personers vitale interesser.

Or. en

Ændringsforslag 178
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis behandlingen af 
personoplysninger er begrænset i henhold 
til stk. 3, underretter den 
registeransvarlige den registrerede, inden 
begrænsningen ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 179
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på sletning 
eller markering af behandlingen, om 
årsagerne til afslaget og mulighederne for 
at indgive klage til tilsynsmyndigheden og 
indbringe sagen for en retsinstans.

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på sletning 
eller begrænsning af behandlingen, om 
årsagerne til afslaget og mulighederne for 
at indgive klage til tilsynsmyndigheden og 
indbringe sagen for en retsinstans.

Or. en

Ændringsforslag 180
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige

4. Hvis behandlingen af 
personoplysninger er begrænset i henhold 
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skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på sletning 
eller markering af behandlingen, om 
årsagerne til afslaget og mulighederne for 
at indgive klage til tilsynsmyndigheden og 
indbringe sagen for en retsinstans.

til stk. 3, underretter den registeransvarlige 
den registrerede, inden begrænsningen 
ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 181
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige skal give den 
registrerede skriftlig meddelelse om 
ethvert afslag på sletning eller
begrænsning af behandlingen, årsagerne 
til afslaget og mulighederne for at indgive 
klage til tilsynsmyndigheden og indbringe 
sagen for en retsinstans.

Or. en

Ændringsforslag 182
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til
formålet med behandlingen, der behandles.

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



PE504.239v01-00 34/52 AM\925747DA.doc

DA

til disse formål, både med hensyn til 
mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Dette skal sikres ved 
anvendelse af tekniske og/eller 
organisatoriske foranstaltninger, hvor det 
er relevant. Disse mekanismer sikrer 
navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for 
et ubegrænset antal personer.

Or. en

Ændringsforslag 183
Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles.

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles, 
og at de navnlig ikke indsamles eller 
opbevares ud over, hvad der er nødvendigt 
til disse formål, både med hensyn til 
mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Dette skal sikres ved 
anvendelse af tekniske og/eller 
organisatoriske foranstaltninger, hvor det 
er relevant. Særlig sikrer disse 
mekanismer, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for 
et ubegrænset antal personer.

Or. en

Ændringsforslag 184
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles.

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

Or. en

Ændringsforslag 185
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige og registerføreren skal 
opbevare dokumentation for alle 
behandlingssystemer og -procedurer, der 
anvendes under deres ansvar.

1. Alle kompetente myndigheder 
opbevarer detaljeret dokumentation for 
alle behandlingssystemer og -procedurer, 
der anvendes under deres ansvar.

1a. Hver videregivelse af 
personoplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på at 
kontrollere, om databehandlingen er 
lovlig, samt med henblik på at udøve 
egenkontrol og sikre dataintegriteten og 
datasikkerheden.
1b. Protokollerne eller dokumentationen, 
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der således er genereret, skal på 
anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden 
anvender udelukkende disse oplysninger 
til at kontrollere, om databehandlingen er 
lovlig, og til at sikre dataintegriteten og 
datasikkerheden.

Or. en

Begrundelse

Baseret på artikel 10 i rammeafgørelse 2008/977/JHA. Denne ændring fjerner ansvaret fra 
nationalt plan og vedrører kun videregivelse på tværs af landegrænserne, hvilket 
modarbejder formålet med dette direktiv, lægger større afstand til forordningen og hele den 
såkaldt harmoniserede pakke. Den nævnte ændring sikrer i det mindste en vis kompetence på 
nationalt plan, gennem en fornyet vægt på, som oprindeligt, at en harmonisering i henhold til 
forordningen ville være ønskeligt.

Ændringsforslag 186
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) videregivelse af oplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, herunder identifikation af 
dette tredjeland eller denne internationale 
organisation.

d) videregivelse af oplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, herunder identifikation af 
dette tredjeland eller denne internationale 
organisation og retsgrundlaget for 
videregivelsen af oplysningerne; der skal 
gives en udførlig begrundelse, når 
videregivelsen er baseret på artikel 35 
eller 36 i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 187
Rebecca Taylor
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Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
ved brud på persondatasikkerheden uden 
unødig forsinkelse, og når det er muligt, 
senest 24 timer, efter at den pågældende er 
blevet opmærksom herpå, skal anmelde 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Hvis anmeldelsen 
ikke sker inden 24 timer, fremlægger den 
registeransvarlige på anmodning en 
underbygget begrundelse herfor for
tilsynsmyndigheden.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
ved brud på persondatasikkerheden uden 
unødig forsinkelse, efter at den pågældende 
er blevet opmærksom herpå, skal anmelde 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser om, at den 
registeransvarlige i tilfælde af de mest 
alvorlige brud skal anmelde bruddet til
tilsynsmyndigheden senest 24 timer, efter 
at den pågældende er blevet opmærksom 
herpå.

Or. en

Begrundelse

At stille krav om, at registeransvarlige anmelder alle brud på persondatasikkerheden inden 
for 24 timer efter at være blevet bekendt hermed, og endvidere om en begrundelse er for 
bureaukratisk.

Ændringsforslag 188
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tilsynsmyndigheden fører et offentligt 
register over de forskellige former for 
brud, der er anmeldt.

Or. en
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Ændringsforslag 189
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 33 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at kompetente myndigheder alene må 
videregive personoplysninger, som 
underkastes behandling eller er beregnet til 
behandling efter videregivelse til et 
tredjeland eller til en international 
organisation, herunder videreoverførsel til 
et andet tredjeland eller en international 
organisation, såfremt:

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at kompetente myndigheder alene må 
videregive personoplysninger, som 
underkastes behandling eller er beregnet til 
behandling efter videregivelse til en 
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller til en international 
organisation, herunder videreoverførsel til
en kompetent offentlig myndighed i et 
andet tredjeland eller en international 
organisation, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 190
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at videreoverførsel, jf. denne artikels 
stk. 1, i tillæg til betingelserne, der er 
indeholdt i nævnte stk. 1, kun må finde 
sted, hvis:
a) videreoverførslen er nødvendig af 
hensyn til samme specifikke formål som 
den oprindelige videregivelse og
b) den kompetente myndighed, som 
foretog den oprindelige videregivelse, 
godkender videreoverførslen.
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Or. en

Begrundelse

Der bør kun tillades overførsler til retshåndhævende myndigheder og ikke til andre 
modtagere i tredjelande. Dette er foreslået af både EDPS og Artikel 29-gruppen og er en 
konsekvens af betragtning 45. Det bør også konkretiseres, at videreoverførsler er underlagt 
yderligere betingelser, som foreslået af Artikel 29-gruppen. Dette er forklaret mere detaljeret 
i den foreslåede nye betragtning 45a.

Ændringsforslag 191
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Videregivelse til modtagere, der ikke er 

underlagt bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv

Medlemsstaterne fastlægger bestemmelser 
om, at kompetente myndigheders 
videregivelse af personoplysninger til 
modtagere, der bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv, kun må 
finde sted, hvis en sådan videregivelse er:
a) omfattet af medlemsstaternes nationale 
lovgivninger; denne lovgivning skal være 
i overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og konventionen til beskyttelse 
af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i 
tråd med retspraksis ved EU-Domstolen 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.
b) nødvendig for at beskytte den 
registreredes eller andre personers vitale 
interesser
c) sat i værk efter anmodning fra den 
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registrerede.

Or. en

Begrundelse

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Ændringsforslag 192
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en
modtager i et tredjeland eller en 
international organisation må finde sted, 
hvis:

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller en international 
organisation må finde sted, hvis de 
fornødne garantier med hensyn til 
beskyttelse af personoplysninger er 
indført i et retligt bindende dokument.

a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument
b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
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findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 193
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en
modtager i et tredjeland eller en 
international organisation må finde sted, 
hvis:

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller en international 
organisation må finde sted, hvis de 
fornødne garantier med hensyn til 
beskyttelse af personoplysninger er 
indført i et retligt bindende dokument.

a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument
b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 194
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Videregivelse på grundlag af 
hensigtsmæssige garantier

Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, må 
personoplysninger videregives til en 
kompetent myndighed i et tredjeland eller 
en international organisation, hvis:
a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument
b) Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
har vurderet, at den relevante 
registeransvarlige eller registerfører 
opfylder alle juridiske krav samt 
standarder for god praksis, der vedrører 
videregivelse af oplysninger, som fastsat i 
dette direktiv, navnlig med hensyn til 
personoplysninger, der oprindeligt er 
blevet indsamlet af private instanser, og 
har konkluderet, at der foreligger 
hensigtsmæssige garantier med hensyn til 
beskyttelsen af personoplysninger 
c) specifik videregivelse af 
personoplysninger kan finde sted i 
overensstemmelse med kravene om 
nødvendighed og proportionalitet, som er 
fastlagt af hver enkelt medlemsstat i den 
nationale lovgivning, under hensyn til de 
relevante bestemmelser i EU-retten og 
folkeretten, herunder navnlig EMRK, 
således som den er fortolket af Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Disse videregivelser skal dokumenteres, 
og dokumentationen skal på anmodning 
stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Begrundelse

Der må ikke på grundlag af selvevaluering fra den registeransvarliges eller registerførerens 
side iværksættes videregivelse til tredjelande. Sådanne videregivelser baseres altid på et 
retligt bindende instrument. Se også pkt. 415 i den tilsynsførendes udtalelse.

Ændringsforslag 195
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35b
Videregivelse af personoplysninger fra 

andre medlemsstater
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at kompetente 
myndigheder i forlængelse af ovenstående 
forudsætninger alene må videregive 
personoplysninger, som er videregivet 
eller stillet til rådighed af den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat, 
herunder videregive dem til et tredjeland 
eller til en international organisation, 
såfremt:
a) modtageren i tredjelandet eller det 
modtagende internationale organ har 
ansvaret for at forebygge risici, 
efterforske, afsløre eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner
b) den medlemsstat, som har videregivet 
oplysningerne, har givet sin godkendelse 
til at videregive disse i henhold til sin 
nationale lovgivning, og
c) i de i artikel 34, litra a), og artikel 35, 
litra b) og c), omhandlede tilfælde også 
den medlemsstat, som har videregivet 
oplysningerne, i henhold til sin nationale 
lovgivning finder garantierne for de 
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videregivne oplysningers sikkerhed 
passende.
2. Videregivelse uden 
forhåndsgodkendelse i henhold til stk. 1, 
litra b), tillades kun, hvis videregivelsen af 
oplysningerne er afgørende for 
forebyggelse af en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod en medlemsstats eller en 
tredjestats offentlige sikkerhed eller en 
medlemsstats væsentlige interesser, og 
forhåndsgodkendelsen ikke kan indhentes 
i tide. Den myndighed, der skal give sin 
godkendelse, skal orienteres omgående.
3. Uanset stk. 1, litra c), må videregivelse 
af personoplysninger kun finde sted, hvis 
dette er tilladt i henhold til lovgivningen i 
den medlemsstat, som videregiver 
oplysningerne, på grundlag af:
a) den registreredes tungtvejende legitime 
interesser
b) vigtige offentlige interesser.
4. Videregivelse til private instanser er 
kun tilladt, hvis de i artikel 7, stk. 1, litra 
b), omhandlede betingelser er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Artikel 35, litra b), stemmer overens med artikel 13 i rammeafgørelse 2018/977/RIA. Den 
indfører særlige regler for håndteringen af oplysninger fra andre medlemsstater og giver 
disse særlig beskyttelse. Bestemmelsen beskytter den medlemsstat, som oplysningerne 
stammer fra, og etablerer dermed den tillid internt i EU, som er nødvendig for udvekslingen 
af oplysninger, nemlig tilliden til at de videregivne oplysninger ikke behandles vilkårligt i 
modtagerstaten.

Ændringsforslag 196
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 36 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 34 og 35 fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun må finde sted, hvis:

Uanset artikel 34 og 35 fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til en 
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller en international 
organisation kun må finde sted, hvis den 
registeransvarlige forud herfor har 
indhentet godkendelse i henhold til stk. 1, 
litra a), og:

Or. en

Ændringsforslag 197
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige forud for en 
videregivelse baseret på stk. 1 skal 
indhente godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden for at sikre, at 
videregivelsen sker i overensstemmelse 
med de bestemmelser, som er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og særlig for at 
mindske risiciene for den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 198
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige i forbindelse 
med en påberåbelse af en af 
undtagelserne i stk. 1:
a) kun videregiver det absolut nødvendige 
omfang af personoplysninger til opnåelse 
af det formål, hvormed videregivelsen 
sker 
b) dokumenterer videregivelserne, 
herunder dato og tidspunkt for 
videregivelsen, med oplysning om den 
modtagende myndighed, begrundelsen for 
videregivelsen og for de videregivne 
oplysninger. Denne dokumentation skal 
på anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 199
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Undtagelser i tilfælde af specifikke 

videregivelser af oplysninger
1. Når Kommissionen i henhold til 
bestemmelserne i artikel 34, stk. 5, 
konstaterer, at der ikke findes et 
hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau, 
undlades enhver form for videregivelse af 
personoplysninger til tredjelandet eller et 
område eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller til den pågældende 
internationale organisation, hvis den 
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berørtes legitime interesse i en afværgelse 
af videregivelsen også i det konkrete 
tilfælde vejer tungere end den offentlige 
interesse i videregivelsen af oplysninger.
2. I forbindelse med afvejningen af 
interesserne i henhold til stk. 1 skal der 
også tages hensyn til sikkerhedsniveauets 
hensigtsmæssighed i det konkrete tilfælde.
Ved vurderingen af, om der i det konkrete 
tilfælde findes et hensigtsmæssigt 
sikkerhedsniveau, tages der hensyn til alle 
forhold, som spiller en rolle ved den 
påtænkte videregivelse af oplysninger, 
navnlig
a) arten af de oplysninger, der skal 
videregives
b) formålet med videregivelsen af 
oplysningerne samt
c) varigheden af den planlagte behandling 
i tredjelandet og
d) muligheden for videreoverførsel.
Uanset stk. 1 og artikel 35 kan 
medlemsstaterne fastsætte bestemmelser 
om, at en videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun må finde 
sted, hvis:
a) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons legitime interesser, særlig med 
hensyn til liv og helbred
b) videregivelsen i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvorfra 
personoplysningerne skal videregives, er 
nødvendig for at beskytte den 
registreredes legitime interesser 
c) videregivelsen er nødvendig i 
enkeltsager med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse eller 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser 
eller fuldbyrdelse af strafferetlige 
sanktioner eller
d) videregivelsen er nødvendig i 
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enkeltsager med henblik på at fastslå et 
retskrav eller gøre det gældende eller 
forsvare det ved en domstol i forbindelse 
med forebyggelse, efterforskning, 
opdagelse eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner
e) videregivelsen kun omfatter
oplysninger, der er absolut nødvendige for 
at opfylde formålet med videregivelsen og
f) enhver videregivelse dokumenteres 
fuldt ud, herunder oplysning af dato og 
tidspunkt for videregivelsen, den 
modtagende myndighed, begrundelsen for 
videregivelsen og om de videregivne 
oplysninger. Denne dokumentation skal 
på anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.
3. Sikkerhedsniveauet kan i det konkrete 
tilfælde være hensigtsmæssigt, hvis det 
pågældende tredjeland, et område, en 
behandlingssektor eller en mellem- eller 
overstatslig instans i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation i det konkrete tilfælde 
garanterer en hensigtsmæssig beskyttelse 
af de videregivne oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Den omformulerede artikel 36 følger logikken fra artikel 34 og artikel 35. I strengt 
begrænsede enkelttilfælde skal det trods en negativ afgørelse om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet være muligt at udlevere data til tredjelande under meget strenge 
betingelser for at beskytte afgørende interesser som liv og helbred. Desuden skal 
betingelserne for dataminimering og passende dokumentation inkluderes i disse tilfælde.

Ændringsforslag 200
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1
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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 udpeges af 
parlamentet i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

For at sikre databeskyttelsesmyndighederne fuld politisk uafhængighed vil det være tilrådeligt 
at indføre en eksplicit bestemmelse i direktivet med forbud mod regeringsudpegede 
medlemmer af tilsynsmyndigheden. De nationale parlamenter bør være de eneste politiske 
instanser, der i kraft af deres mandat må udpege medlemmer af 
databeskyttelsesmyndighederne. Dette kan bidrage yderligere til at fjerne det politiske pres 
fra de nævnte databeskyttelsesmyndigheder og forhindre, at det bliver forvaltningerne, som 
udpeger medlemmerne af den instans, der skal overvåge dem.

Ændringsforslag 201
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at hver enkelt tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
registeransvarlige eller registerføreren at 
få:
a) indsigt i alle personoplysninger og 
informationer, der er nødvendige for 
varetagelsen af dens opgaver
b) adgang til lokaler, herunder 
databehandlingsudstyr og -midler, hvis 
der er begrundet formodning om, at der 
på stedet udøves en aktivitet, som er i strid 
med denne forordning.
De i litra b) omhandlede beføjelser udøves 
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i henhold til EU-retten og medlemsstatens 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 202
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser
om, at hver tilsynsmyndighed har 
beføjelser til at gøre retsinstanserne 
opmærksomme på overtrædelser af denne 
forordning og til at indbringe disse for 
domstolene.

Or. en

Ændringsforslag 203
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges det nationale parlament og 
stilles til rådighed for Kommissionen, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og 
offentligheden. Den skal indeholde 
oplysninger om, i hvilket omfang de 
kompetente myndigheder inden for deres 
jurisdiktion har fået adgang til 
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oplysninger fra private instanser med 
henblik på efterforskning eller 
retsforfølgelse af straffelovsovertrædelser.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at bestemmelserne om aktivitetsrapporten skal være forskellig fra 
bestemmelserne under den generelle forordning om databeskyttelse.

Ændringsforslag 204
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at rådgive Kommissionen om ethvert 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger i EU, herunder om 
ethvert forslag til ændring af dette direktiv

a) at rådgive EU-institutionerne om 
ethvert spørgsmål vedrørende beskyttelse 
af personoplysninger i EU, herunder om 
ethvert forslag til ændring af dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 205
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at enhver, som har lidt 
skade som følge af en ulovlig behandling 
eller enhver anden handling, der er 
uforenelig med de nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv, har 
ret til erstatning for den forvoldte skade fra 
den registeransvarlige eller registerføreren.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at enhver, som har lidt 
skade som følge af en ulovlig behandling 
eller enhver anden handling, der er 
uforenelig med de nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv, i 
tråd med den nationale lovgivning har ret 
til erstatning for den forvoldte skade fra 
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den registeransvarlige eller registerføreren.

Or. en


