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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. 

I denne forbindelse ønsker ordføreren at 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 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 
sådanne personlige eller familiemæssige 
aktiviteter.

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

Or. fr
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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 2

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.

Or. fr

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.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke (25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
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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.

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. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. Ved "den 
registeransvarliges hovedvirksomhed" 
forstås det sted i Unionen, hvor politikken 
for beskyttelse af personoplysninger 
fastlægges under hensyntagen til dette 
hovedsædes dominerende indflydelse på 
andre, navnlig inden for en koncern, når 
det drejer sig om indførelsen af reglerne 
for beskyttelse af personoplysninger eller 
de relevante regler for databeskyttelse.
Registerførerens hovedvirksomhed er 
stedet for dennes centrale administration i 
Unionen.

Or. fr

Begrundelse

Både de nationale tilsynsmyndigheder og EDPS kræver en mere præcis definition af 
hovedvirksomhed, navnlig når der er tale om en koncern, der driver virksomhed i flere 
medlemsstater. Dette begreb er vigtigt, når den kompetente myndighed skal identificeres.

Ændringsforslag 5

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 

(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 
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de legitime interesser, der forfølges, og om 
retten til indsigelse og til at dokumentere 
disse legitime interesser. Det er lovgiveren, 
der i henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

data, forpligtes til udtrykkeligt at oplyse 
den registrerede om de legitime interesser, 
der forfølges, og om retten til indsigelse og 
til at dokumentere disse legitime interesser. 
Det er lovgiveren, der i henhold til 
lovgivningen fastsætter retsgrundlaget for 
offentlige myndigheders behandling af 
oplysninger, og derfor bør dette 
retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. fr

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 6

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.

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 7

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, 
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.

(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, kriterier, der 
giver mulighed for at fastslå, hvor lang tid 
de gemmes til hvert enkelt formål, og 
hvem modtagerne af oplysningerne er, den 
logik, der ligger bag behandlingen af 
oplysningerne, og om de mulige 
konsekvenser af denne behandling, 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.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, præcis hvor længe personoplysninger skal 
opbevares, navnlig når de skal opbevares til forskellige formål.
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Ændringsforslag 8

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 
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.

udgår

Or. fr

Begrundelse

De registrerede har ret til at få indsigt i henhold til artikel 15 i udkastet til forordning. Denne 
ret til indsigt 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 at indsigt, som er en vigtig rettighed.

Ændringsforslag 9

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 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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vegne af den registeransvarlige. Den 
registeransvarlige bør navnlig sikre og 
være forpligtet til at påvise, at hver 
behandlingsaktivitet gennemføres i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 10

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 
foretages på vegne af en registeransvarlig.

(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 
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.

Or. fr

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.
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Ændringsforslag 11

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
opbevare dokumentation for alle 
behandlingssystemer og -procedurer, som 
de har ansvaret for. Hver registeransvarlig 
og registerfører bør have pligt til at 
samarbejde med tilsynsmyndigheden og 
efter anmodning stille denne 
dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

Or. fr

Begrundelse

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l'objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
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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.

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

Or. fr

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 13

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 være tilladt, på betingelse af at 
de relevante garantier stilles, eller i 
henhold til de nævnte undtagelser fra 
denne forordning. 

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85as) 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.

Or. fr
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Begrundelse

Artikel 29-gruppen har indført et system for gensidig anerkendelse af bindende 
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 15

Forslag til forordning
Betragtning 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(115) 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 
har modtaget en sådan anmodning, kan 
med forbehold af domstolsprøvelse afgøre, 
om anmodningen bør efterkommes.

udgår

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(118) Personer, der lider skade som følge 
af en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 

(118) Personer, der lider skade som følge 
af en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
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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.

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.

Or. fr

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 17

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 

(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 
kriterier og krav i forbindelse med 
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for tydeligt overdrevne anmodninger og 
gebyrer for udøvelse af den registreredes 
rettigheder, om kriterier og krav i 
forbindelse med underretning af den 
registrerede og retten til indsigt, om retten 
til at blive glemt og ret til sletning, om 
foranstaltninger baseret på profilering, om 
kriterier og krav i forbindelse med den 
registeransvarliges ansvar og indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger, om en registerfører, om
kriterier og krav i forbindelse med 
dokumentation og behandlingssikkerhed, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
konstatering af et brud på 
persondatasikkerheden og anmeldelse heraf 
til tilsynsmyndigheden og om de 
omstændigheder, hvor et brud på 
persondatasikkerheden kan krænke den 
registrerede, om kriterier og betingelser for 
behandling, der kræver en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, om kriterier og krav i 
forbindelse med fastlæggelse af større 
konkrete risici, der kræver forudgående 
høring, om udpegning af og opgaver for 
den databeskyttelsesansvarlige, om 
adfærdskodekser, om kriterier og krav i 
forbindelse med certificeringsordninger, 
om kriterier og krav i forbindelse med 
videregivelse i form af bindende 
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.

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, om en registerfører, om kriterier og 
krav i forbindelse med dokumentation, 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 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 i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. fr
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Ændringsforslag 18

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 

(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, standardformularer til 
underretning af den registrerede; 
standardformularer og -procedurer i 
forbindelse med retten til indsigt; 
standardformularer i forbindelse med den 
registeransvarliges 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 
af gennemførelsesbeføjelser. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
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skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 19

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 underretning af den 
registrerede om brud på 
persondatasikkerheden, 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 samt fælles aktiviteter og 

(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 dokumentation;
specifikke krav til behandlingssikkerhed;
standardformat og procedurer for 
anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og underretning af den 
registrerede om brud på 
persondatasikkerheden, 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 samt 
fælles aktiviteter og afgørelser i henhold til 
sammenhængsmekanismen, eftersom disse 
retsakter er af generel karakter.
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afgørelser i henhold til 
sammenhængsmekanismen, eftersom disse 
retsakter er af generel karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 20

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 —

Or. fr
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Ændringsforslag 21

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 
personoplysningerne ikke stilles til 
rådighed for et ubegrænset antal personer

Or. fr

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 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "data, der er gjort tilstrækkeligt 
anonyme": data, hvor oplysningerne om 
personlige eller fysiske kendetegn ikke 
eller kun med forsinkelse eller mod 
betaling eller med en uforholdsmæssig 
menneskelig indsats kan knyttes til en 
identificeret eller identificerbar person

Or. fr

Begrundelse

I betragtning 23 i udkastet til forordning præciseres det, at databeskyttelsesprincipperne ikke 
gælder for data, der er anonymiseret i tilstrækkelig grad. Ordføreren foreslår, at der 
indsættes en definition af dette begreb for at skabe større retssikkerhed. Der er tale om 
definitionen i artikel 3, stk. 6, i den tyske forbundslovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger af 23. maj 2001.
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Ændringsforslag 23

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": for så vidt angår 
den registeransvarlige, stedet for denne
virksomhed i Unionen, hvor politikken for 
beskyttelse af personoplysninger
fastlægges under hensyntagen til dette 
hovedsædes dominerende indflydelse på 
andre, navnlig inden for en koncern, når 
det drejer sig om indførelsen af reglerne 
for beskyttelse af personoplysninger eller 
de relevante regler for databeskyttelse; 
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

Or. fr

Begrundelse

Både de nationale tilsynsmyndigheder og EDPS kræver en mere præcis definition af 
hovedvirksomhed, navnlig når der er tale om en koncern, der driver virksomhed i flere 
medlemsstater. Dette begreb er vigtigt, når den kompetente myndighed skal identificeres. 

Ændringsforslag 24

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 

f) behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige eller tredjemand, som 
har modtaget disse data, kan forfølge en 
legitim interesse, medmindre den 
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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.

registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud herfor, navnlig 
hvis den registrerede er et barn. Dette 
gælder ikke for den behandling, som 
offentlige myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Or. fr

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 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Udkastet 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 26

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, anvendes til at fastlægge 
betingelserne for den pågældendes 
samtykke eller tilladelse. 

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en omfattende beskyttelse af personoplysninger om børn bør anvendelsesområdet 
for artikel 8 udvides og ikke begrænses til informationssamfundstjenester.



PA\911497DA.doc 25/51 PE494.710v01-00

DA

Ændringsforslag 28

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.

Or. fr

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 29

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

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.
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Ændringsforslag 30

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

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder er bedst placeret til at afhjælpe eventuelle problemer.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares

c) kriterier, der gør det muligt at fastslå 
det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares til de enkelte formål

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke altid muligt helt præcist at afgøre, præcis hvor længe personoplysninger skal 
opbevares, navnlig når de skal bevares til forskellige formål. 
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Ændringsforslag 32

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, og hvorvidt Kommissionen 
har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden 
af beskyttelsesniveauet

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 33

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.

Or. fr

Begrundelse

Rækkevidden af denne bestemmelse skal præciseres og ligeledes, at de registeransvarlige kan 
sikre øget gennemsigtighed.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

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. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet. Den 
registeransvarlige træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at bekræfte 
identiteten af en registreret, som anmoder 
om indsigt. 

Or. fr

Begrundelse

Når anmodningen indgives i elektronisk form, må retten til indsigt ikke give anledning til 
misbrug. Derfor skal den registeransvarlige bekræfte identiteten af den person, som anmoder 
om indsigt, og skal kunne bevise, at han har handlet med rettidig omhu. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 1 omtalte registeransvarlige 
underretter den registrerede om, hvordan 
den i stk. 2 omtalte tredjemand har 
behandlet anmodningen.

Or. fr

Begrundelse

Den registreredes rettigheder skal styrkes. I artikel 17, stk. 2, pålægges den 
registeransvarlige en forpligtelse med hensyn til midlet. Denne forpligtelse skal som minimum 
knyttes til en pligt til at oplyse om, hvordan den tredjemand, der behandler de pågældende 
personoplysninger, har behandlet anmodningen.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til dataportabilitet udgår

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

Or. fr

Begrundelse

De registrerede har ret til at få indsigt i henhold til artikel 15 i udkastet 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.
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Ændringsforslag 37

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.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 22 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarliges ansvar Det overordnede princip om den
registeransvarliges ansvar

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 

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

udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen,
og som har fastlagte, eksplicitte og 
legitime formål, indsamles og 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. fr

Begrundelse

Databeskyttelse gennem indstillinger er et nyt princip, der indføres i udkastet til forordning. 
Rækkevidden af denne bestemmelse er ikke klar. Derfor bør bestemmelsen i højere grad 
tilnærmes de generelle databehandlingsprincipper i artikel 5 i udkastet til forordning for ikke 
at skabe retlig usikkerhed og for at sikre et højere beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette udkast til forordning finder anvendelse på alle sektorer, både offline og online. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at vedtage delegerede retsakter vedrørende indbygget 
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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 41

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

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 42

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
alle behandlingssystemer og -procedurer, 
som de har ansvaret for.

Or. fr

Begrundelse

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière 
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ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l'objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst
følgende oplysninger:

2. Dokumentationen omfatter følgende 
oplysninger:

Or. fr

Begrundelse

For at garantere retssikkerheden skal listen over oplysninger, som er en del af 
dokumentationen, være udtømmende.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forordningen har to formål. At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og 
reducere den administrative byrde, som skyldes reglerne for databeskyttelse. Forpligtelsen, 
som den registeransvarlige og registerføreren pålægges i artikel 28, stk. 2, litra h), er 
tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af dette dobbelte formål.
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forordningen har to formål. At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og 
reducere den administrative byrde, som skyldes reglerne for databeskyttelse. Forpligtelsen, 
som den registeransvarlige og registerføreren pålægges i artikel 28, stk. 2, litra h), er 
tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af dette dobbelte formål.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Forordningen har to formål. At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og 
reducere den administrative byrde, som skyldes reglerne for databeskyttelse. Forpligtelsen, 
som den registeransvarlige og registerføreren pålægges i artikel 28, stk. 2, litra h), er 
tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af dette dobbelte formål.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

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 48

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 

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
som påvirker den registrerede i betydelig 
grad, anmelder den registeransvarlige, 
efter at denne er blevet bekendt med det, 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden uden ugrundet 
ophold.
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inden for 24 timer.

Or. fr

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.

Ændringsforslag 49

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:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forudgående godkendelse og forudgående
høring

Forudgående høring

Or. fr

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 52

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Se artikel 34.

Ændringsforslag 53

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.

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 34.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan afgøre, at et 3. Kommissionen kan afgøre, at et 
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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.

tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 55

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.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren følger anbefalingen fra EDPS, som findes i dets udtalelse af 7. marts 2012 (punkt 
220).
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Ændringsforslag 56

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.

Or. fr

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 57

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 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor klagen indgives. Denne 
tilsynsmyndighed er den kompetente 
myndighed for behandlingen af denne 
klage. Den er ligeledes kompetent med 
hensyn til at kontrollere de 
behandlingsaktiviteter, som den 
registeransvarlige eller en registerfører, 
udfører, med forbehold af stk. 2. 

Or. fr
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Begrundelse

Artikel 51 er en nøglebestemmelse i denne forordning, hvor princippet om den ledende 
myndighed indføres. Det er imidlertid vigtigt over for borgerne at præcisere kompetencerne 
for tilsynsmyndigheden, hvortil de indgiver en klage.

Ændringsforslag 58

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 registeransvarlig eller
registerfører, der er etableret i flere 
medlemsstater, 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. Denne 
tilsynsmyndighed har pligt til at 
samarbejde med de øvrige anførte 
kontrolmyndigheder og Kommissionen i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

Or. fr

Begrundelse

Det skal præciseres, at når den registeransvarlige eller registerføreren er etableret i flere 
forskellige medlemsstater, er kompetencen som ledende myndighed ikke en enekompetence, 
og den ledende myndighed har pligt til at samarbejde med de øvrige involverede 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen.

Ændringsforslag 59

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 

4. Hvis den pågældende tilsynsmyndighed 
ikke agter at følge Kommissionens 
udtalelse, meddeler den dette og 
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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.

begrundelsen herfor til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd inden 
for den frist, der er nævnt i stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Denne ekstra frist er ubegrundet.

Ændringsforslag 60

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

Or. fr

Begrundelse

Denne beføjelse for Kommissionen påvirker tilsynsmyndighedernes uafhængighed. 

Ændringsforslag 61

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 

udgår
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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.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Bødens størrelse bør ligeledes være afhængig af, hvorvidt personoplysningerne er af følsom 
karakter.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Der kan gives en skriftlig advarsel uden 
pålæggelse af sanktioner. 
Tilsynsmyndigheden kan pålægge en bøde 
på op til 1 000 000 EUR, når der er tale 
om gentagne eller bevidste overtrædelser, 
eller, hvis det drejer sig om en 
virksomhed, på op til 2 % af dens årlige 
globale omsætning.

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

Or. fr

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 64

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 4

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 

udgår
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uagtsomt:
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.

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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
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 
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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 
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.

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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hensyntagen til kriterierne i stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Se artikel 79, stk. 3.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. 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, 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 69

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,

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 
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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, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen 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 
gældende.

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. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den har virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen 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 
gældende.

Or. fr

Ændringsforslag 70

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 

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 
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har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med vedtagelsen af de i 
denne artikel omtalte retsakter fremmer 
Kommissionen den teknologiske 
neutralitet.

Or. fr


