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Ændringsforslag 351
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (generel forordning
om databeskyttelse)

om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (generelt direktiv om 
databeskyttelse)

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 352
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Personoplysninger behandles for 
menneskets skyld; principperne og reglerne 
for beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger bør, uanset de fysiske 
personers nationalitet eller bopæl, 
respektere deres grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger. 
Behandlingen af personoplysninger bør 
bidrage til skabelsen af et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed samt en 
økonomisk union og til økonomiske og 
sociale fremskridt, styrkelse af og 
konvergens mellem økonomierne i det 

(2) Personoplysninger behandles for 
menneskets skyld; principperne og reglerne 
for beskyttelse af mennesker i forbindelse 
med behandling af personoplysninger bør, 
uanset de fysiske personers nationalitet 
eller bopæl, respektere deres 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, navnlig deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger. 
Behandlingen af personoplysninger bør 
bidrage til skabelsen af et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed samt en 
økonomisk union og til økonomiske og 
sociale fremskridt, styrkelse af og 
konvergens mellem økonomierne i det 
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indre marked og fysiske personers velfærd. indre marked og fysiske personers velfærd.

Or. fr

Ændringsforslag 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger har til formål at 
harmonisere beskyttelsen af fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og at 
garantere fri udveksling af 
personoplysninger mellem 
medlemsstaterne.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger har til formål at 
harmonisere beskyttelsen af fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og at 
garantere grænseoverskridende udveksling 
af personoplysninger mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 354
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den økonomiske og sociale integration, 
der er en følge af det indre markeds 
funktion, har medført en kraftig vækst i
strømmen af personoplysninger på tværs af 
landegrænserne. Udvekslingen af 
oplysninger mellem økonomiske og sociale 
offentlige og private aktører i Unionen er 
steget. Medlemsstaternes myndigheder 

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

opfordres i EU-retten til at samarbejde og 
udveksle personoplysninger indbyrdes for 
at kunne varetage deres opgaver og udføre 
hverv på vegne af en anden medlemsstats 
myndighed. Medlemsstaterne har i kraft 
af den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder 
(EMRK) den positive forpligtelse til at 
sikre, at en sådan udveksling af 
oplysninger reguleres på tilstrækkelig vis, 
og at både den offentlige og den private 
sektor overholder Europarådets 
konvention nr. 108 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger, som gælder for både 
offentlige og private aktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag henvises der til Europarådets konvention nr. 108. Dette er reelt set 
en tilføjelse til ændringsforslag nr. 1 af Albrecht.

Ændringsforslag 355
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den hastige teknologiske udvikling og 
globaliseringen har skabt nye udfordringer, 
hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger. Omfanget af datadeling 
og -indsamling er steget drastisk. 
Teknologien giver både private 
virksomheder og offentlige myndigheder 
mulighed for at udnytte personoplysninger 
i et hidtil uset omfang, når de udøver deres 
aktiviteter. Fysiske personer udbreder i 
stigende grad deres personoplysninger 
offentligt og globalt. Teknologien har 

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

ændret både økonomien og samfundslivet 
og kræver forbedrede retsgarantier, som 
vil fremme den frie udveksling af 
oplysninger inden for Unionen og i 
Unionen og videregivelsen af oplysninger 
til tredjelande og internationale 
organisationer samt sikre et højt niveau for 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 356
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne udvikling kræver, at der 
opbygges en stærk og mere 
sammenhængende databeskyttelsesramme i 
Unionen, som understøttes af en effektiv 
håndhævelse, fordi det er vigtigt, at der 
skabes den tillid, der er nødvendig for, at 
den digitale økonomi kan udvikle sig på 
tværs af det indre marked. Fysiske personer 
bør have kontrol over deres egne 
personoplysninger, og sikkerheden både 
retligt og praktisk bør styrkes for 
enkeltpersoner, erhvervsdrivende og 
offentlige myndigheder.

(6) Denne udvikling kræver, at der 
opbygges en stærk og mere 
sammenhængende databeskyttelsesramme i 
Unionen, som understøttes af en effektiv 
håndhævelse, fordi det er vigtigt, at der 
skabes den tillid, der er nødvendig for, at 
den digitale økonomi kan udvikle sig på 
tværs af det indre marked. Fysiske personer 
bør have kontrol over deres egne 
personoplysninger, og sikkerheden både 
retligt og praktisk bør styrkes for 
enkeltpersoner, erhvervsdrivende og 
offentlige myndigheder. Samtidig må 
regler for databeskyttelse ikke 
underminere konkurrenceevne, 
innovation og ny teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 357
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre et ensartet 
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af data 
i det indre marked, bør der vedtages en 
forordning, som kan skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for erhvervsdrivende, 
herunder mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, og give fysiske 
personer i alle medlemsstater de samme 
pligter og rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. For at tage 
hensyn til den særlige situation for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder indeholder denne forordning 
en række undtagelser. Derudover opfordres 
EU-institutionerne og -organerne, 
medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

(11) For at sikre et ensartet 
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af data 
i det indre marked, bør der vedtages en 
forordning, som kan skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for erhvervsdrivende, 
herunder mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, og give fysiske 
personer i alle medlemsstater de samme 
pligter og rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. Om 
nødvendigt og for at tage hensyn til den 
særlige situation for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder 
indeholder denne forordning en række 
undtagelser, som dog ikke må 
underminere beskyttelsen af principperne 
for behandling af personoplysninger. 
Derudover opfordres EU-institutionerne og
-organerne, medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 358
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre et ensartet 
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af data 
i det indre marked, bør der vedtages en 
forordning, som kan skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for erhvervsdrivende, 
herunder mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, og give fysiske 
personer i alle medlemsstater de samme 
pligter og rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. For at tage 
hensyn til den særlige situation for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder indeholder 
denne forordning en række undtagelser. 
Derudover opfordres EU-institutionerne og
-organerne, medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

(11) For at sikre et ensartet 
beskyttelsesniveau for fysiske personer i 
hele Unionen og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af data 
i det indre marked, bør der vedtages en 
forordning, som kan skabe retssikkerhed 
og gennemsigtighed for erhvervsdrivende, 
herunder mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, og give fysiske 
personer i alle medlemsstater de samme 
pligter og rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, samt pålægge registeransvarlige og 
registerførere et ansvar med det formål at 
sikre ensartet kontrol med behandlingen af 
personoplysninger og ensartede sanktioner 
i alle medlemsstater samt et effektivt 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i 
de forskellige medlemsstater. Niveauet for
beskyttelse af personoplysninger og de 
foranstaltninger, der træffes af den 
registeransvarlige og registerføreren, bør 
ikke afhænge af størrelsen af den 
virksomhed, som behandler 
personoplysningerne, men derimod af den 
risiko, der er forbundet med 
behandlingen. Derudover opfordres EU-
institutionerne og -organerne, 
medlemsstaterne og deres 
tilsynsmyndigheder til at tage hensyn til 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders særlige behov 
ved anvendelsen af denne forordning. 
Begreberne mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder bør baseres på 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget taler for sig selv og svarer til den risikobaserede tilgang. Der bør tages 
hensyn til de særlige behov for små og mellemstore virksomheder i forbindelse med 
anvendelsen af forordningen og ikke i selve forordningen.

Ændringsforslag 359
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer, navnlig
virksomheder, der er etableret som 
juridiske personer, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør ingen personer ikke kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning. Det 
bør også gælde, når den juridiske persons 
navn indeholder navnene på en eller flere 
fysiske personer.

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer og
virksomheder, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør ingen personer ikke kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning. Det 
bør også gælde, når den juridiske persons 
navn indeholder navnene på en eller flere 
fysiske personer.

Or. en

Ændringsforslag 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, 
undtagen personer, der foretager 
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vedrører juridiske personer, navnlig
virksomheder, der er etableret som 
juridiske personer, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør ingen personer ikke kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning. Det 
bør også gælde, når den juridiske persons 
navn indeholder navnene på en eller flere 
fysiske personer.

økonomiske aktiviteter, og som 
identificerer personerne på markedet. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer, navnlig 
virksomheder, der er etableret som 
juridiske personer, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør ingen personer ikke kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning. Det 
bør også gælde, når den juridiske persons 
navn indeholder navnene på en eller flere 
fysiske personer.

Or. en

Ændringsforslag 361
Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer, navnlig 
virksomheder, der er etableret som 
juridiske personer, herunder den juridiske 
persons navn, form og kontaktoplysninger, 
bør ingen personer ikke kunne kræve 
beskyttelse under denne forordning. Det 
bør også gælde, når den juridiske persons
navn indeholder navnene på en eller flere 
fysiske personer.

(12) Den beskyttelse, som denne 
forordning sikrer, vedrører fysiske personer 
uanset nationalitet eller bopæl i forbindelse 
med behandling af personoplysninger. 
Hvad angår behandling af oplysninger, der 
vedrører juridiske personer og 
virksomheder, der er omhandlet i 
nærværende forordnings artikel 4, stk. 15, 
herunder den juridiske persons navn, form 
og kontaktoplysninger, bør ingen personer 
ikke kunne kræve beskyttelse under denne 
forordning. Det bør også gælde, når
virksomhedens navn indeholder navnene 
på en eller flere fysiske personer.

Or. it

Begrundelse

For at undgå forskellige fortolkninger foretages der en tilpasning af betragtning 12 til artikel 
4, stk. 15, i nærværende forordning, hvor der henvises til personer, som udøver økonomisk 
virksomhed, eftersom dette burde være det afgørende element med hensyn til udelukkelse og 
ikke den juridiske form. 
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Ændringsforslag 362
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, og den omhandler 
ikke behandling af personoplysninger, der 
foretages af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001,
eller behandling af personoplysninger, der 
foretages af medlemsstaterne, når de 
udfører aktiviteter vedrørende Unionens 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, eller behandling af 
personoplysninger, der foretages af 
medlemsstaterne, når de udfører aktiviteter 
vedrørende Unionens fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 363
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, og den omhandler ikke 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001, 
eller behandling af personoplysninger, der 
foretages af medlemsstaterne, når de 
udfører aktiviteter vedrørende Unionens 

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, og den omhandler ikke 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
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fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger, eller behandling af 
personoplysninger, der foretages af 
medlemsstaterne, når de udfører aktiviteter 
vedrørende Unionens fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik. For at sikre en 
sammenhængende databeskyttelsesramme 
bør forordning (EF) nr. 45/2001 bringes i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, og den omhandler ikke 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001, 
eller behandling af personoplysninger, 
der foretages af medlemsstaterne, når de 
udfører aktiviteter vedrørende Unionens 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(14) Denne forordning omhandler ikke 
spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder eller fri udveksling af 
data, der vedrører aktiviteter, som falder 
uden for EU-retten, og den omhandler ikke 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af medlemsstaterne, når de 
udfører aktiviteter vedrørende Unionens 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 365
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Uanset de begrænsninger, der 
skyldes forordningens materielle 
anvendelsesområde, finder denne 
forordning anvendelse på 
tredjelandsmyndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på 
indsamling af efterretningsoplysninger og 
overvågning af EØS-området for så vidt 
angår ekstraterritorial jurisdiktion.

Or. en

Ændringsforslag 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 eller privat salg, som 
ikke har forbindelse til erhvervsmæssige 
eller kommercielle aktiviteter, uanset 
antallet af personer, som oplysningerne 
gøres tilgængelige for.

Or. en

Ændringsforslag 367
Françoise Castex



PE504.340v01-00 14/180 AM\926396DA.doc

DA

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. Undtagelsen bør ikke gælde for 
personlige eller familiemæssige 
aktiviteter, hvor en fysisk person stiller 
andre fysiske personers oplysninger til 
rådighed 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. en

Ændringsforslag 368
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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, uanset det anvendte 
medie, og udarbejdelse af en 
adressefortegnelse, som ikke er led i lønnet 
arbejde og dermed ikke har forbindelse til 
erhvervsmæssige eller kommercielle 
aktiviteter. Der bør tages hensyn til de 
behandlede personoplysningers karakter, 
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til behandling af personoplysninger til 
sådanne personlige eller familiemæssige 
aktiviteter.

behandlingens formål og antallet af 
personer, som oplysningerne stilles til 
rådighed for, med henblik på at vurdere, 
om behandlingen er omfattet af denne 
undtagelse. Der bør ligeledes tages 
hensyn til den teknologiske udvikling og
de nye medier. Undtagelsen bør heller ikke 
gælde for registeransvarlige eller 
registerførere, som tilvejebringer midlerne 
til behandling af personoplysninger til 
sådanne personlige eller familiemæssige 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 
behandling af oplysninger, som foretages 
af registeransvarlige og registerførere, der 
udgør en fysisk person, når behandlingen 
vedrører oplysninger af rent personlig 
eller familiemæssig karakter, som den 
registrerede selv har videregivet, eller som 
de har modtaget på lovlig vis. Undtagelsen 
bør ikke gælde, hvis behandlingen af 
personoplysninger har et erhvervsmæssigt 
eller kommercielt formål. Når det 
besluttes, om behandlingen er omfattet af 
undtagelsen, skal der tages hensyn til 
personoplysningernes karakter og deres 
tilgængelighed for et ubegrænset antal 
personer. Undtagelsen bør ikke gælde for
registeransvarlige eller registerførere, som 
tilvejebringer midlerne til behandling af 
personoplysninger til sådanne personlige 
eller familiemæssige aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 370
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Denne forordning bør ikke gælde 
for behandling af personoplysninger, som 
foretages af små virksomheder, der 
udelukkende anvender 
personoplysningerne i virksomheden i 
forbindelse med tilbud og fakturering. 
Hvis der ikke er nogen risiko for, at andre 
end virksomheden behandler 
personoplysningerne, er der ikke behov 
for yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
til sikring af adgangen hertil. Denne 
undtagelse bør ikke finde anvendelse på 
artikel 15, 16 og 17.

Or. en

Ændringsforslag 371
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og fri 
udveksling af sådanne oplysninger er 
genstand for en specifik retsakt på EU-
plan. Denne forordning bør derfor ikke 
gælde for behandlingsaktiviteter med 
sådanne formål. Offentlige myndigheders 

(16) Beskyttelsen af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente offentlige
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og fri 
udveksling af sådanne oplysninger er 
genstand for en specifik retsakt på EU-
plan. Denne forordning bør derfor ikke 
gælde for behandlingsaktiviteter med 
sådanne formål. Offentlige myndigheders 
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behandling af personoplysninger i henhold 
til denne forordning bør imidlertid være 
genstand for et mere specifikt retligt 
instrument på EU-plan
(direktiv XX/YYY), når behandlingen af 
personoplysninger sker med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner.

behandling af personoplysninger i henhold 
til denne forordning bør imidlertid være 
genstand for et mere specifikt retligt 
instrument på EU-plan
(direktiv XX/YYY), når behandlingen af 
personoplysninger sker med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 372
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af direktiv 2000/31/EF, 
navnlig formidleransvaret for 
tjenesteydere, der er fastsat i artikel 12-15 i
dette direktiv.

(17) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af formidleransvaret for 
tjenesteydere, der er fastsat i artikel 12-15 i 
direktiv 2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 373
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Denne forordning giver mulighed for, 
at der ved gennemførelsen af de principper, 
der er fastsat heri, kan tages hensyn til 
princippet om aktindsigt i offentlige 
dokumenter.

(18) Denne forordning giver mulighed for, 
at der ved gennemførelsen af de principper, 
der er fastsat heri, kan tages hensyn til 
princippet om aktindsigt i offentlige 
dokumenter. Personoplysninger i 
dokumenter, som en offentlig myndighed 
eller et offentligt organ er i besiddelse af, 
kan videregives af denne myndighed eller 
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dette organ i henhold til EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning om aktindsigt i 
offentlige dokumenter med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger og princippet om 
offentlig adgang til officielle dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Denne forordning giver mulighed for, 
at der ved gennemførelsen af de principper, 
der er fastsat heri, kan tages hensyn til 
princippet om aktindsigt i offentlige 
dokumenter.

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

Or. en

Ændringsforslag 375
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Behandling af personoplysninger, der 
foretages som led i en virksomheds eller et 
organs aktiviteter inden for Unionen, hvor 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret, bør gennemføres i 
overensstemmelse med denne forordning, 
uanset om behandlingen finder sted i 
Unionen eller ej. Ved etablering forstås en 
effektiv og reel udøvelse af aktiviteter 
gennem en mere permanent struktur. Den 
pågældende strukturs retlige form, hvad 
enten det blot er en filial eller et 
datterselskab med status som juridisk 
person, har ikke afgørende betydning i 
denne forbindelse.

(19) Behandling af personoplysninger om 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
der foretages som led i en virksomheds 
eller et organs aktiviteter inden for 
Unionen, hvor den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret, bør 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning, uanset om behandlingen 
finder sted i Unionen eller ej. Ved 
etablering forstås en effektiv og reel 
udøvelse af aktiviteter gennem en mere 
permanent struktur. Den pågældende 
strukturs retlige form, hvad enten det blot 
er en filial eller et datterselskab med status 
som juridisk person, har ikke afgørende 
betydning i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Registeransvarlige, der er baseret i EU, men som udelukkende behandler ikke-europæiske 
oplysninger i tredjelande, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde for at give 
dem mulighed for at konkurrere på markeder uden for EU med registeransvarlige, der ikke 
hører under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Behandling af personoplysninger, der 
foretages som led i en virksomheds eller et 
organs aktiviteter inden for Unionen, hvor 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret, bør gennemføres i 
overensstemmelse med denne forordning, 
uanset om behandlingen finder sted i 
Unionen eller ej. Ved etablering forstås en 

(19) Behandling af personoplysninger om 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
der foretages som led i en virksomheds 
eller et organs aktiviteter inden for 
Unionen, hvor den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret, bør 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning, uanset om behandlingen 
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effektiv og reel udøvelse af aktiviteter 
gennem en mere permanent struktur. Den 
pågældende strukturs retlige form, hvad 
enten det blot er en filial eller et 
datterselskab med status som juridisk 
person, har ikke afgørende betydning i 
denne forbindelse.

finder sted i Unionen eller ej. Ved 
etablering forstås en effektiv og reel 
udøvelse af aktiviteter gennem en mere 
permanent struktur. Den pågældende 
strukturs retlige form, hvad enten det blot 
er en filial eller et datterselskab med status 
som juridisk person, har ikke afgørende 
betydning i denne forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 377
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at forhindre, at en fysisk person 
unddrages den beskyttelse, der sikres ved 
denne forordning, bør behandling af 
personoplysninger om registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, som foretages af en 
registeransvarlig, der ikke er etableret i 
Unionen, være omfattet af denne 
forordning, hvis behandlingsaktiviteterne 
vedrører udbud af varer eller tjenester til 
sådanne registrerede, eller overvågning af 
sådanne registreredes adfærd.

(20) For at forhindre, at en fysisk person 
unddrages den beskyttelse, der sikres ved 
denne forordning, bør behandling af 
personoplysninger om registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, som foretages af en 
registeransvarlig, der ikke er etableret i 
Unionen, være omfattet af denne 
forordning, hvis behandlingsaktiviteterne 
vedrører udbud af varer eller (gratis)
tjenester til sådanne registrerede, eller 
overvågning af sådanne registreredes 
adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at forhindre, at en fysisk person 
unddrages den beskyttelse, der sikres ved 

(20) For at forhindre, at en fysisk person 
unddrages den beskyttelse, der sikres ved 
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denne forordning, bør behandling af 
personoplysninger om registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, som foretages af en 
registeransvarlig, der ikke er etableret i 
Unionen, være omfattet af denne 
forordning, hvis behandlingsaktiviteterne 
vedrører udbud af varer eller tjenester til 
sådanne registrerede, eller overvågning af 
sådanne registreredes adfærd.

denne forordning, bør behandling af 
personoplysninger om registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, som foretages af en 
registeransvarlig, der ikke er etableret i 
Unionen, være omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 379
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at afgøre, om en 
behandlingsaktivitet kan betragtes som
"overvågning af registreredes adfærd", bør 
det kontrolleres, om personer spores på 
internettet ved hjælp af 
databehandlingsaktiviteter, hvor en "profil" 
anvendes på en person, navnlig med det 
formål at træffe beslutninger om den 
pågældende eller analysere eller forudsige 
den pågældendes præferencer, adfærd og 
holdninger.

(21) For at afgøre, om en 
behandlingsaktivitet kan betragtes som
"overvågning af registreredes adfærd", bør 
det, uanset hvor oplysningerne kommer 
fra, kontrolleres, om personer spores ved 
hjælp af databehandlingsaktiviteter, hvor 
en "profil" anvendes på en person, navnlig 
med det formål at træffe beslutninger om 
den pågældende eller analysere eller 
forudsige den pågældendes præferencer, 
adfærd og holdninger.

Or. en

Ændringsforslag 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at afgøre, om en 
behandlingsaktivitet kan betragtes som 

(21) Det bør kontrolleres, om en 
behandlingsaktivitet indebærer opsporing 
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"overvågning af registreredes adfærd", 
bør det kontrolleres, om personer spores
på internettet ved hjælp af 
databehandlingsaktiviteter, hvor en "profil" 
anvendes på en person, navnlig med det 
formål at træffe beslutninger om den 
pågældende eller analysere eller forudsige 
den pågældendes præferencer, adfærd og 
holdninger.

af personer på internettet ved hjælp af 
databehandlingsaktiviteter, hvor en "profil" 
anvendes på en person, navnlig med det 
formål at træffe beslutninger om den 
pågældende eller analysere eller forudsige 
den pågældendes præferencer, adfærd og 
holdninger.

Or. en

Ændringsforslag 381
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at afgøre, om en 
behandlingsaktivitet kan betragtes som 
"udbud af varer eller tjenester", bør det
kontrolleres, om udbuddet fremgår klart 
og ikke kun stilles til rådighed for 
registrerede i Unionen. Der tages i den 
forbindelse hensyn til 
leveringsmulighederne i EU, det anvendte 
sprog og domænenavn. Dette gælder, 
uanset om der kræves betaling fra den 
registrerede eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 382
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En medlemsstats lovgivning 
omfatter kollektive aftaler på 
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arbejdsmarkedet. En kollektiv aftale på 
arbejdsmarkedet er en aftale mellem en 
eller flere repræsentative 
arbejdstagerorganisationer, en eller flere
repræsentative arbejdsgiverorganisationer 
eller en eller flere arbejdsgivere. En sådan 
aftale definerer de kollektive eller 
individuelle aftaler (f.eks. arbejdsforhold 
og løn) mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere i alle virksomheder eller 
inden for en bestemt industrisektor. 
Aftalen fastsætter ligeledes parternes 
rettigheder og forpligtelser. En kollektiv 
aftale på arbejdsmarkedet tilfører 
elementer til arbejdsmarkedslovgivningen, 
som ikke er indeholdt i den gældende 
lovgivning (Code de travail), eller 
tilpasser de generelle bestemmelser til den 
berørte industrisektors særlige situation. 
En kollektiv aftale gælder enten for alle 
arbejdstagere eller for arbejdstagere 
inden for en bestemt industrisektor.

Or. en

Ændringsforslag 383
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres, 



PE504.340v01-00 24/180 AM\926396DA.doc

DA

registrerede ikke længere kan identificeres. herunder oplysninger, som er gjort 
anonyme med henblik på medicinsk 
forskning.

Or. en

Ændringsforslag 384
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Der bør tages hensyn til, om 
personlige identifikatorer er blevet fjernet, 
eller om links til disse personlige 
identifikatorer fortsat findes, således at 
oplysningerne kan henføres til den 
registrerede af de personer, der har 
adgang til koderne.
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
for oplysninger, som er gjort anonyme på 
en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

Or. en

Begrundelse

Behandlingen af pseudonyme oplysninger er i overensstemmelse med den nye definition i 
artikel 4.

Ændringsforslag 385
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Til historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål bør der ikke 
anvendes midler, der "med rimelighed" 
kan anvendes til identifikation, eftersom 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere en registreret, bør opbevares 
adskilt fra de øvrige oplysninger.
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
for oplysninger, som er gjort anonyme på 
en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

Or. en

Ændringsforslag 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person
også efter personens død. For at afgøre, 
om en person er identificerbar, bør alle de 
hjælpemidler tages i betragtning, der med 
rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse 
for at identificere den pågældende enten af 
den registeransvarlige eller af enhver anden 
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person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

Or. en

Ændringsforslag 387
Jan Philipp Albrechtc

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan 
identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere eller udpege den pågældende 
enten af den registeransvarlige eller af 
enhver anden person. Denne forordning
bør ikke gælde for anonyme oplysninger,
dvs. oplysninger, der ikke direkte, 
indirekte, alene eller i forbindelse med 
lignende oplysninger kan forbindes med
en fysisk person, eller hvor en sådan
forbindelse vil kræve en uforholdsmæssig 
stor mængde tid, omkostninger og 
anstrengelser i lyset af den tilgængelige 
teknologi på behandlingstidspunktet og 
mulighederne for udvikling i løbet af 
databehandlingsperioden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ordførerens ændringsforslag nr. 14 og præciserer 
"udpegning" i overensstemmelse med ændringsforslag nr. 84 til artikel 4, stk. 1.
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Ændringsforslag 388
Michèle Striffler

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en fysisk person er 
identificerbar, selv efter personens død,
bør alle de hjælpemidler tages i 
betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

Or. fr

Ændringsforslag 389
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en fysisk person er 
identificerbar, selv efter personens død,
bør alle de hjælpemidler tages i 
betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
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registrerede ikke længere kan identificeres.

Or. fr

Begrundelse

Behandlingen af personoplysninger vedrørende en afdød person behandles ikke i forslaget til 
forordning. Dette ændringsforslag giver mulighed for at udvide reglerne, der er fastsat i 
denne forordning, til at omfatte personoplysninger vedrørende en afdød person.

Ændringsforslag 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør
kun gælde for specifikke oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør i) udelukkende de 
hjælpemidler tages i betragtning, der med 
rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse 
for at identificere den pågældende af den 
registeransvarlige eller af enhver anden
fysisk eller juridisk person, og ii) bør der 
være en rimelig sandsynlighed for, at en 
person kan identificeres.
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
for oplysninger, som er gjort anonyme på 
en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres på grundlag af 
oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 391
Louis Michel

Forslag til forordning
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Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør
kun gælde for oplysninger om en 
identificeret eller identificerbar fysisk
person. For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør de hjælpemidler tages i 
betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse af den 
registeransvarlige. En fysisk person 
betragtes ikke som identificerbar, hvis 
identifikationen kræver uforholdsmæssigt 
meget tid, arbejde eller omfattende 
materielle ressourcer, eller hvis den 
registeransvarlige har truffet 
foranstaltninger for at forhindre, at 
oplysningerne medvirker til fuldt ud at 
identificere en fysisk person.
Beskyttelsesprincipperne bør derfor ikke 
gælde for oplysninger, hvor den 
registrerede endnu ikke er identificeret 
eller for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke kan identificeres.

Or. en

Ændringsforslag 392
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 

(23) Principperne om databeskyttelse bør
kun gælde for alle former for specifikke
oplysninger om en identificeret eller 
identificerbar person. For at afgøre, om en 
person er identificerbar, bør udelukkende
de hjælpemidler tages i betragtning, der 
med rimelighed kan tænkes bragt i 
anvendelse for at identificere den 
pågældende enten af den registeransvarlige 
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person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

eller af enhver anden fysisk eller juridisk
person, og bør der være en rimelig 
sandsynlighed for, at en person kan 
identificeres. Beskyttelsesprincipperne bør 
ikke gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere eller endnu ikke
kan identificeres på grundlag af 
oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en vis grad af praktisk gennemførlighed og rimelighed i forbindelse med 
afgrænsningen af "personoplysninger".

Ændringsforslag 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed
kan tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der kan tænkes bragt i 
anvendelse for at identificere den 
pågældende enten af den registeransvarlige 
eller af enhver anden person. 
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
for oplysninger, som er gjort anonyme på 
en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

Or. en

Ændringsforslag 394
Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar person. 
For at afgøre, om en person er 
identificerbar, bør alle de hjælpemidler 
tages i betragtning, der med rimelighed kan 
tænkes bragt i anvendelse for at 
identificere den pågældende enten af den 
registeransvarlige eller af enhver anden 
person. Beskyttelsesprincipperne bør ikke 
gælde for oplysninger, som er gjort 
anonyme på en sådan måde, at den 
registrerede ikke længere kan identificeres.

(23) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk
person, selv efter personens død. For at 
afgøre, om en person er identificerbar, bør 
alle de hjælpemidler tages i betragtning, 
der med rimelighed kan tænkes bragt i 
anvendelse for at identificere den 
pågældende enten af den registeransvarlige 
eller af enhver anden person. 
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
for oplysninger, som er gjort anonyme på 
en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

Or. fr

Begrundelse

Afdøde personer omfattes ikke udtrykkeligt af forslaget til forordning. Det er vigtigt, at 
rettighedshaverne eller den juridiske repræsentant for en afdød person – i overensstemmelse 
med den af den afdøde person frit udtrykte vilje inden døden – har ret til at udøve forskellige 
rettigheder vedrørende databeskyttelse (indsigt, berigtigelse osv.). Dette ændringsforslag er 
således i tråd med ændringsforslagene til artikel 15-17.

Ændringsforslag 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Denne forordning erkender, at 
anvendelsen af pseudonyme oplysninger 
er i alle registreredes interesse, eftersom 
alle personlige oplysninger pr. definition 
bliver ændret på en sådan måde, at de i 
sig selv ikke kan tilskrives en registreret 
uden brug af supplerende oplysninger. 
Dermed bør registeransvarlige tilskyndes 
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til at anvende pseudonyme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Denne forordning erkender, at 
anvendelsen af pseudonyme oplysninger 
er i alle registreredes interesse, eftersom 
alle personlige oplysninger pr. definition 
bliver ændret på en sådan måde, at de i 
sig selv ikke kan tilskrives en registreret 
uden brug af supplerende oplysninger. 
Dermed bør registeransvarlige tilskyndes 
til at anvende pseudonyme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 397
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Id-numre, som udstedes af 
medlemsstaterne, bør betragtes som 
personoplysninger.

Or. fr

Begrundelse

I lyset af vigtigheden, herunder på civilstandsområdet, af id-numrene, der udstedes af 
medlemsstaterne (socialsikringsnummer, pas- og identitetskortnummer, skole-id...), er det 
vigtigt at præcisere, at disse numre betragtes som personoplysninger.
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Ændringsforslag 398
Alexander Alvaro

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 eller offlinetjenester, kan 
de forbindes med identifikatorer, som 
leveres af deres enheder, applikationer, 
værktøjer og protokoller eller andre 
forbrugsgoder, som f.eks. IP-adresser eller 
cookie-id'er, RFID-etiketter eller andre 
unikke id'er. Dette kan efterlade spor, der 
kombineret med unikke id'er og andre 
oplysninger, 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.

Or. en

Begrundelse

Offlinetjenester efterlader ligeledes spor. 

Ændringsforslag 399
Jan Mulder

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 

(24) Når fysiske personer bruger tjenester 
eller enheder, kan de forbindes med 
identifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer og 
protokoller, som f.eks. IP-adresser eller 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 400
Axel Voss

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, om id-
numre, lokaliseringsdata, online-id'er eller 
andre specifikke faktorer som sådan 
betragtes som personoplysninger under alle 
omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra IMCO.
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Ændringsforslag 401
Jan Philipp Albrecht

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 eller offlinetjenester, kan 
de forbindes med en eller flere
identifikatorer, som leveres af deres 
enheder, applikationer, værktøjer,
protokoller eller andre forbrugsgoder, som 
f.eks. IP-adresser, cookie-id'er, RFID-
etiketter eller andre unikke id'er. Da disse 
id'er efterlader spor og kan bruges til at
udvælge fysiske personer, bør denne 
forordning ligeledes anvendes i 
forbindelse med behandling af sådanne 
oplysninger, medmindre disse id'er 
påviseligt ikke vedrører fysiske personer, 
herunder selskabers IP-adresser, som ikke 
kan betragtes som personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Begrebet personoplysninger præciseres yderligere efter objektive kriterier. Id'er, som har en 
tæt forbindelse til en fysisk person, betragtes som personoplysninger. Se ændringsforslagene 
til artikel 4, stk. 1, og betragtning 23. Ændringsforslaget præciserer anvendelsen af 
personoplysninger i online- og offlinemiljøer. Artikel 29-gruppen har gentagne gange 
fastslået, at RFID-etiketter udgør personoplysninger.

Ændringsforslag 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 

(24) Når fysiske personer bruger 
onlinetjenester, kan de forbindes med 
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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.

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 
betragtes som personoplysninger under alle 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 403
Louis Michel

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, 
internetporte 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.
Produkters serienumre, IP-adresser og 
internetporte samt mobiltelefoners 
internationale udstyrskode eller andre
identifikatorer bør derfor ikke som sådan 
betragtes som personoplysninger under alle 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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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 og 
husholdninger 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. Det bør forbydes at 
identificere personoplysninger ved hjælp 
af onlinespor til oprettelse af profiler, 
brud på beskyttelsen af pseudonyme 
oplysninger og identifikation af 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 405
Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Hvis en tjenesteyder behandler 
personoplysninger uden at kunne få 
adgang til dem gennem teknisk mulige 
midler, må dette ikke kræve en 
uforholdsmæssig indsats, der med 
rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse 
af tjenesteyderen for at få kendskab hertil. 
I så fald fungerer tjenesteyderen som 
neutral formidler eller ren formidler i 
henhold til artikel 12 i direktiv 
2000/31/EF og er dermed ikke ansvarlig 
for de personoplysninger, der videregives, 
behandles eller stilles til rådighed.



PE504.340v01-00 38/180 AM\926396DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 406
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en 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, den blotte 
anvendelse af en tjeneste eller inaktivitet
som f.eks. at undlade at fjerne 
markeringen i forudmarkerede 
afkrydsningsfelter 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. en

Ændringsforslag 407
Jan Mulder

Forslag til forordning
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Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en 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. Brugervenlig 
information om de former for 
behandlinger, der skal gennemføres, bør 
fremme informeret samtykke. Tavshed 
eller inaktivitet som f.eks. at undlade at 
ændre tilvalgstjenester gennem 
indstillinger 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. en

Ændringsforslag 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 

(25) Der bør gives utvetydigt samtykke ved 
hjælp af en passende metode inden for 
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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.

rammerne af det produkt eller den 
tjeneste, som tilbydes, 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.

Or. en

Ændringsforslag 409
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en passende metode, der 
muliggør en frivillig, specifik og 
informeret viljetilkendegivelse fra den 
registrerede enten ved en erklæring eller en
klar bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 

(25) Der bør gives samtykke ved hjælp af 
en passende metode, der muliggør en 
frivillig, specifik og informeret 
viljetilkendegivelse fra den registrerede 
enten ved en erklæring eller en 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 gennem 
passende indstillinger eller ved at markere 
et afkrydsningsfelt, når han eller hun 



AM\926396DA.doc 41/180 PE504.340v01-00

DA

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.

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 dækker 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. en

Ændringsforslag 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives frivilligt og udtrykkeligt 
samtykke uden pres fra den 
registeransvarlige ved hjælp af en 
passende metode, der muliggør en 
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 
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være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. en

Ændringsforslag 411
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en 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. Den 
registrerede bør til enhver tid have ret til 
at trække sit samtykke tilbage, hvilket skal 
være lige så let, som da det blev givet.

Or. es
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Begrundelse

Den registrerede bør tilsvarende have mulighed for at trække sit samtykke tilbage, uden at 
dette kræver en uforholdsmæssig stor indsats eller mængde tid.

Ændringsforslag 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives udtrykkeligt samtykke 
ved hjælp af en 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. Når en person søger 
efter og accepterer en specifik 
behandlingsmulighed, bør samtykke gives 
i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8, 
og artikel 6, stk. 1, litra a), hvad angår 
behandling af personlige 
helbredsoplysninger i forbindelse med en 
specifik behandling og bør underlægges 
bevisbyrden i henhold til artikel 7, stk. 1. 
Medlemsstaterne må dog ikke forhindres i 
at fastholde eksisterende og strengere 
nationale bestemmelser på dette område.
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 
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være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til.

Or. en

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives utvetydigt samtykke ved 
hjælp af en passende metode, der muliggør 
en frivillig, specifik og informeret 
viljetilkendegivelse fra den registrerede 
enten ved en erklæring eller en klar 
bekræftelse fra den registrerede, for at 
sikre, at den pågældende er bekendt med, 
at han eller hun giver sit samtykke til 
behandlingen af personoplysninger, 
herunder ved at markere et 
afkrydsningsfelt, når han eller hun besøger 
et websted, eller en anden erklæring eller 
handling, der tydeligt tilkendegiver den 
registreredes accept af den foreslåede 
behandling af vedkommendes 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
behandlingsaktiviteter, der foretages til det 
eller de samme formål. Hvis den 
registreredes samtykke skal gives efter en 
elektronisk anmodning, skal anmodningen 
være klar, præcis og ikke unødigt forstyrre 
brugen af den tjeneste, det gives til. De 
oplysninger, der fremlægges med henblik 
på, at børn udtrykker deres samtykke, bør 
formidles i et klart og alderssvarende 
sprog og på en måde, som er letforståelig 
for børn over 13 år.
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Or. en

Ændringsforslag 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der bør gives utvetydigt samtykke ved 
hjælp af en passende metode inden for 
rammerne af det produkt eller den 
tjeneste, som tilbydes, 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. Dette berører imidlertid ikke 
bestemmelserne i direktiv 2002/58/EF, 
som fastsætter, at samtykke under visse 
omstændigheder kan gives gennem 
passende indstillinger via brugerens 
anordning. 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. en
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Ændringsforslag 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Denne forordning anerkender, at 
anvendelsen af pseudonyme oplysninger 
kan bidrage til at minimere truslerne mod 
privatlivets fred for registrerede. I det 
omfang at en registeransvarlig anvender 
pseudonyme oplysninger, anses denne 
behandling for at være den 
registeransvarliges berettigede interesse.

Or. en

Ændringsforslag 416
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Lægeundersøgelser, sundhedspleje, 
lægediagnoser og -behandlinger kræver 
naturligvis en indsamling og behandling 
af personoplysninger. Patientens vilje til 
at opsøge behandling bør betragtes som 
udtrykkeligt samtykke til indsamling og 
behandling af personoplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver mulighed for at fjerne enhver usikkerhed i anvendelsen af 
bestemmelserne om lovlighed, som er anført i artikel 6, stk. 1, for så vidt angår indsamling og 
behandling af personoplysninger i forbindelse med en lægebehandling.
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Ændringsforslag 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

(26) Personlige helbredsoplysninger, 
herunder genetiske oplysninger, bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Ændringsforslag 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle personlige
oplysninger om den registreredes 
helbredstilstand, oplysninger om 
registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen,
personlige oplysninger, der hidrører fra 
prøver eller undersøgelser af en legemsdel 
eller legemlig substans eller en biologisk 
prøve, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Ændringsforslag 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle personlige
oplysninger om den registreredes 
helbredstilstand, oplysninger om 
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modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen,
personlige oplysninger, der hidrører fra 
prøver eller undersøgelser af en legemsdel 
eller legemlig substans eller en biologisk 
prøve, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Ændringsforslag 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik på 
modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller 
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning om 

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle personlige
oplysninger om den registreredes 
helbredstilstand, herunder genetiske
oplysninger, oplysninger om registrering af 
personen med henblik på modtagelse af 
sundhedsydelser, oplysninger om betaling 
for eller berettigelse til sundhedsydelser for 
så vidt angår personen, et nummer, symbol 
eller særligt mærke, der tildeles en person 
for entydigt at identificere personen i 
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personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen, 
oplysninger, der hidrører fra prøver eller 
undersøgelser af en legemsdel eller 
legemlig substans, herunder biologiske 
prøver, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

sundhedsanliggender, enhver oplysning om 
personen, som indsamles i tilknytning til 
leveringen af sundhedsydelser til personen,
personlige oplysninger, der hidrører fra 
prøver eller undersøgelser af en legemsdel 
eller legemlig substans eller en biologisk 
prøve, identifikation af en person som 
leverandør af sundhedsydelser til en person 
og alle oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 421
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle oplysninger om den 
registreredes helbredstilstand, oplysninger 
om registrering af personen med henblik 
på modtagelse af sundhedsydelser, 
oplysninger om betaling for eller
berettigelse til sundhedsydelser for så vidt 
angår personen, et nummer, symbol eller 
særligt mærke, der tildeles en person for 
entydigt at identificere personen i 
sundhedsanliggender, enhver oplysning 
om personen, som indsamles i tilknytning 
til leveringen af sundhedsydelser til 
personen, oplysninger, der hidrører fra 
prøver eller undersøgelser af en legemsdel 

(26) Personlige helbredsoplysninger bør 
navnlig omfatte alle direkte oplysninger 
om den registreredes helbredstilstand eller 
den registreredes faktiske fysiologiske eller 
biomedicinske tilstand uafhængigt af, hvad 
kilden til oplysningerne er, f.eks. en læge 
eller andet lægeligt personale, et hospital, 
medicinsk udstyr eller en in vitro-
diagnostik.



AM\926396DA.doc 51/180 PE504.340v01-00

DA

eller legemlig substans, herunder 
biologiske prøver, identifikation af en 
person som leverandør af 
sundhedsydelser til en person og alle 
oplysninger om f.eks. en sygdom, et 
handicap, en sygdomsrisiko, sygehistorie, 
hospitalsbehandling eller den registreredes 
faktiske fysiologiske eller biomedicinske 
tilstand uafhængigt af, hvad kilden til 
oplysningerne er, f.eks. en læge eller andet 
lægeligt personale, et hospital, medicinsk 
udstyr eller en in vitro-diagnostik.

Or. en

Ændringsforslag 422
Jan Mulder

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 
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.

(27) Hvis en registeransvarlig eller 
registerfører har flere virksomheder i 
Unionen, herunder bl.a. tilfælde, hvor den 
registeransvarlige eller registerføreren er 
en del af en koncern, bør en
registeransvarligs eller registerførers 
hovedvirksomhed i Unionen af hensyn til 
denne forordning fastlægges ud fra 
objektive kriterier og bør forstås som en 
effektiv og reel udøvelse af 
ledelsesaktiviteter, der afgør de vigtigste 
elementer, som f.eks. formål, betingelser 
og behandlingsmetoder, gennem 
permanente strukturer. Dette kriterium 
afhænger ikke af, om behandlingen af 
personoplysninger faktisk udføres på dette 
sted; det forhold, at der findes og anvendes 
tekniske og teknologiske hjælpemidler til 
behandling af personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
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hovedvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

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 
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.

(27) Hvis en registeransvarlig eller 
registerfører har flere virksomheder i 
Unionen, herunder bl.a. tilfælde, hvor den 
registeransvarlige eller registerføreren er 
en del af en koncern, bør en
registeransvarligs eller registerførers 
hovedvirksomhed i Unionen af hensyn til 
denne forordning fastlægges ud fra 
objektive kriterier og bør forstås som en 
effektiv og reel udøvelse af 
ledelsesaktiviteter, der afgør de vigtigste 
elementer, som f.eks. formål, betingelser 
og behandlingsmetoder, gennem 
permanente strukturer. Dette kriterium 
afhænger ikke af, om behandlingen af 
personoplysninger faktisk udføres på dette 
sted; det forhold, at der findes og anvendes 
tekniske og teknologiske hjælpemidler til 
behandling af personoplysninger eller 
behandlingsaktiviteter, medfører ikke i sig 
selv, at der er etableret en 
hovedvirksomhed, og er derfor ikke 
afgørende for kriteriet om 
hovedvirksomhed. En koncern kan 
udpege en enkelt hovedvirksomhed i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.
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Ændringsforslag 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) En koncern bør omfatte en 
virksomhed, der udøver kontrol, og de af 
denne kontrollerede virksomheder, hvor 
den kontrollerende virksomhed er den 
virksomhed, der kan udøve bestemmende 
indflydelse på de øvrige virksomheder 
f.eks. i kraft af ejendomsret, finansiel 
deltagelse eller de regler, den er underlagt, 
eller beføjelsen til at få gennemført regler 
om beskyttelse af personoplysninger.

(28) En koncern bør omfatte en 
virksomhed, der udøver kontrol, og de af 
denne kontrollerede virksomheder, hvor 
den kontrollerende virksomhed er den 
virksomhed, der kan udøve bestemmende 
indflydelse på de øvrige virksomheder 
f.eks. i kraft af ejendomsret, finansiel 
deltagelse eller de regler, den er underlagt, 
eller beføjelsen til at få gennemført regler 
om beskyttelse af personoplysninger. En 
koncern kan udpege en enkelt 
hovedvirksomhed i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. For at 
afgøre, om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder.

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger, og 
eftersom de udgør sårbare forbrugere. For 
at afgøre, om en person er et barn, bør 
denne forordning benytte definitionen i 
FN's konvention om barnets rettigheder.
Der skal navnlig anvendes et børnevenligt 
sprog for at sikre retten til samtykke for 
børn over 13 år.
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Or. en

Ændringsforslag 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. For at 
afgøre, om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder.

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. Denne 
beskyttelse er især vigtig i forbindelse med 
sociale netværk, hvor børn bør være 
bekendt med identiteten af de personer, 
som de kommunikerer med. For at afgøre, 
om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. For at 
afgøre, om en person er et barn, bør denne 
forordning benytte definitionen i FN's 
konvention om barnets rettigheder.

(29) Børn bør nyde særlig beskyttelse af 
deres personoplysninger, eftersom de ofte 
er mindre bevidste om risici, konsekvenser, 
garantier og rettigheder, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger. Denne 
beskyttelse er især vigtig i forbindelse med 
sociale netværk. I medfør af denne 
forordning defineres et barn som en 
person under 18 år. Når behandlingen er
baseret på den registreredes samtykke for 
så vidt angår direkte tilbud om 
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informationssamfundstjenester til et barn, 
bør denne forordning skelne mellem 
personer over 13 år og personer under 13 
år, hvor sidstnævnte har behov for et 
højere beskyttelsesniveau, og bør kun 
tillades hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets
forælder eller værge.

Or. en

Ændringsforslag 428
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) De samme personoplysninger kan 
have forskellig betydning afhængig af 
konteksten og den forbundne risiko ved 
behandlingen. Den registeransvarlige skal 
derfor træffe passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, som er tilpasset konteksten og 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer.

Or. en

Begrundelse

Tab af en registrerets adresseoplysninger kan have forskellige konsekvenser afhængig af, om 
en detailhandler har mistet oplysningerne med henblik på forsendelse, eller om en 
kræftspecialist har mistet oplysningerne med henblik på afregning.

Ændringsforslag 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) De samme personoplysninger kan 
have forskellig betydning afhængig af 
konteksten og den forbundne risiko ved 
behandlingen. Den registeransvarlige skal 
derfor træffe passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, som er tilpasset konteksten og 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer.

Or. en

Ændringsforslag 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Medlemsstaterne sikrer i medfør af 
denne forordning, at børn altid har 
adgang til forebyggende 
rådgivningstjenester i 
informationssamfundet såsom 
onlinerådgivning om seksuelt misbrug, 
problemer vedrørende stofmisbrug eller 
andre psykiske problemer, uden at der er 
behov for samtykke fra barnets forælder 
eller værge.

Or. en

Begrundelse

(Se ordlyden i den nye artikel 8)
Visse tjenester i informationssamfundet, som er målrettet børn, er udformet således, at barnet 
kan anvende dem uden forældrenes samtykke. Dette er f.eks. tilfældet med onlinechat for ofre 
for seksuelt misbrug. Uden sådanne undtagelser ville det ikke være muligt at tilbyde tjenester, 
der er målrettet børn, som søger hjælp i situationer, hvor deres forældre eller værge kan være 
tæt knyttet til barnets problemer.
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Ændringsforslag 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Personoplysninger om 
arbejdstagere, navnlig følsomme 
oplysninger, såsom politisk overbevisning
og tilhørsforhold til og aktiviteter i 
fagforeninger, skal beskyttes i henhold til 
artikel 8, 12 og 28 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 8 og 
11 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention og må 
under ingen omstændigheder anvendes til 
at sætte arbejdstagere på såkaldte sorte 
lister, der videregives til andre 
virksomheder med det formål at forfordele 
bestemte arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Personoplysninger om 
arbejdstagere, navnlig følsomme 
oplysninger, såsom politisk overbevisning 
og tilhørsforhold til og aktiviteter i 
fagforeninger, bør beskyttes i henhold til 
artikel 8, 12, 27 og 28 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 8 og 
11 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. 
Personoplysninger om arbejdstagere må 
ikke anvendes til at sætte arbejdstagere på 
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såkaldte sorte lister, der videregives til 
andre virksomheder med det formål at 
forfordele bestemte arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Enhver behandling af 
personoplysninger bør udføres lovligt, 
loyalt og gennemsigtigt i forhold til de 
berørte personer. De specifikke formål med 
behandlingen af oplysningerne bør navnlig 
være udtrykkelige og legitime og fremgå, 
når oplysningerne indsamles. 
Oplysningerne bør være passende, 
relevante og begrænset til det minimum, 
der er nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; det kræver 
navnlig, at det sikres, at de indsamlede 
oplysninger ikke er for omfattende, og at 
perioden for opbevaring af oplysningerne 
begrænses til et strengt minimum. 
Personoplysninger bør kun behandles, hvis 
formålet med behandlingen ikke kan 
opfyldes på anden måde. Der bør træffes 
enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som ikke er nøjagtige, 
berigtiges eller slettes. For at sikre, at 
oplysningerne ikke opbevares i længere 
tid end nødvendigt, bør den 
registeransvarlige indføre tidsfrister for 
sletning eller periodisk gennemgang.

(30) Enhver behandling af 
personoplysninger bør udføres lovligt, 
loyalt og gennemsigtigt i forhold til de 
berørte personer. De specifikke formål med 
behandlingen af oplysningerne bør navnlig 
være udtrykkelige og legitime og fremgå, 
når oplysningerne indsamles. 
Oplysningerne bør være passende, 
relevante og begrænset til det minimum, 
der er nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; det kræver 
navnlig, at det sikres, at de indsamlede 
oplysninger ikke er for omfattende, og at 
perioden for opbevaring af oplysningerne 
begrænses til et strengt minimum. 
Personoplysninger bør kun behandles, hvis 
formålet med behandlingen ikke kan 
opfyldes på anden måde. Der bør træffes 
enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som ikke er nøjagtige, 
berigtiges eller slettes.

Or. en

Ændringsforslag 434
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Personoplysninger om 
arbejdstagere, navnlig følsomme 
oplysninger, såsom politisk overbevisning 
og tilhørsforhold til og aktiviteter i 
fagforeninger, bør beskyttes i henhold til 
artikel 8, 12, 27 og 28 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 8 og 
11 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Der bør 
træffes sikkerhedsforanstaltninger for at 
forhindre, at personoplysninger om 
arbejdstagere i praksis anvendes til at 
sætte arbejdstagere på såkaldte sorte 
lister, der videregives til andre 
virksomheder eller personer med det 
formål at forfordele bestemte 
arbejdstagere.

Or. en

Begrundelse

Personoplysninger må aldrig blive brugt mod registrerede i forbindelse med 
ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 435
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) For at behandling kan betragtes som 
lovlig, bør personoplysninger behandles på 
grundlag af den berørte persons samtykke 
eller et andet legitimt grundlag, der er 
fastlagt ved lov enten i denne forordning 
eller i anden EU-ret eller 
medlemsstatslovgivning, der henvises til i 
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denne forordning. denne forordning. Den registeransvarliges 
ret til at behandle personoplysninger 
indebærer retten til behandling af 
personoplysninger sammen med andre 
fælles registeransvarlige samt behandling 
af personoplysninger, som foretages 
registerførere, der er etableret i eller uden 
for Unionen.

Or. en

Begrundelse

Præciseringen er nødvendig for at mindske den manglende klarhed for så vidt angår begrebet 
registeransvarlig og registerfører som fastsat af De Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse i WP 169. Disse begreber har ført til forskellige fortolkninger af samme 
principper og definitioner, som er indført med henblik på harmonisering på EU-plan.

Ændringsforslag 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 
registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold bør 
garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke.

(32) Når behandlingen er baseret på den 
registreredes samtykke, bør den 
registeransvarlige bevise, at den 
registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen. I forbindelse med navnlig 
skriftlige erklæringer om andre forhold bør 
garantier sikre, at den registrerede er 
bekendt med, at og i hvilket omfang der 
afgives samtykke. I overensstemmelse med 
de civilretlige bestemmelser i direktiv 
93/13/EØF skal skriftlige erklæringer 
(beskyttelse af privatlivets fred) være så 
udtrykkelige og gennemsigtige som muligt 
afhængig af behandlingsformen. De må 
ikke indeholde skjulte eller ufordelagtige 
bestemmelser såsom videregivelse til 
andre registeransvarlige eller give 
mulighed for sekundær anvendelse. For 
at tilskynde registeransvarlige til at give 
korrekte oplysninger, skal delvist ulovlige 
bestemmelser erklæres helt ugyldige.

Or. en

Begrundelse

De registrerede støder ofte på særdeles vage, lange og komplicerede politikker, som gør det 
vanskeligt at læse og forstå dem. For at imødegå dette problem indfører dette 
ændringsforslag veletablerede principper om urimelige kontraktbestemmelser i 
forbrugeraftaler. Der henvises ligeledes til gældende retspraksis i forbindelse med 
fortolkningen af forordningen.

Ændringsforslag 438
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre frivilligt samtykke bør det 
præciseres, at samtykke ikke udgør et 

(33) For at sikre frivilligt samtykke bør det 
præciseres, at samtykke ikke udgør et 
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gyldigt retligt grundlag, hvor personen ikke 
har et reelt og frit valg og efterfølgende 
ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 
samtykke, uden at det er til skade for den 
pågældende.

gyldigt retligt grundlag, hvor personen ikke 
har et reelt og frit valg og efterfølgende 
ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 
samtykke, uden at det er til skade for den 
pågældende, og uden at der eksisterer 
legitime grunde. Når personoplysninger, 
der er behandlet på grundlag af den 
registreredes samtykke, er nødvendige for 
ydelsen af en tjeneste eller andre fordele, 
kan tilbagetrækningen af samtykket være 
grundlaget for ophævelse eller manglende 
gennemførelse af en kontrakt fra 
udbyderen af tjenesten.

Or. en

Ændringsforslag 439
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Samtykke gives ikke ubegrænset og 
mister sin retsvirkning, når behandlingen 
af personoplysninger ikke længere er 
nødvendig til de formål, hvortil de 
oprindeligt blev indsamlet. Da det kan 
være vanskeligt at vurdere, hvornår det 
ønskede formål er opfyldt, skal den 
registeransvarlige mindst en gang om året 
informere den registrerede i henhold til 
artikel 14 og anmode den registrerede om 
at bekræfte sit oprindelige samtykke. Hvis 
den registrerede ikke svarer bekræftende, 
mister det oprindelige samtykke sin 
effektivitet fra udgangen af det andet 
kalenderår efter den første behandling.

Or. en

Ændringsforslag 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) Samtykke kan kun betragtes som 
gyldigt med henblik på lovlig behandling, 
der er nødvendig i forhold til det 
pågældende formål. Uforholdsmæssig 
behandling af oplysninger kan ikke 
legitimeres ved at indhente samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 441
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig 
i et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-

udgår
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oplysninger behandles af arbejdsgiveren 
som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold. 
Hvis den registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
som følge af dens relevante offentlige 
beføjelser kan pålægge en forpligtelse, og 
samtykket ikke kan skønnes at være 
afgivet frivilligt under hensyntagen til den 
registreredes interesser.

Or. en

Ændringsforslag 444
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 445
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Samtykke bør ikke udgøre et gyldigt 
retligt grundlag, hvis der er en klar 
skævhed mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 

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

registeransvarlige. Der er ikke tale om en 
skævhed, når personoplysninger behandles 
som led i ansættelsesforhold eller 
risikoforebyggelse. Hvis den 
registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
som følge af dens relevante offentlige 
beføjelser kan pålægge en forpligtelse, og 
samtykket ikke kan skønnes at være afgivet 
frivilligt under hensyntagen til den 
registreredes interesser.

Or. en

Ændringsforslag 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Samtykke bør gives frivilligt og uden 
pres fra den registeransvarlige. Samtykket 
kan ikke skønnes at være afgivet frivilligt, 
hvis der er en klar skævhed mellem den 
registrerede og den registeransvarlige. Hvis 
en registreret nægter at give samtykke, 
kan dette få negative finansielle og retlige 
følger for vedkommende. Dette er navnlig 
tilfældet, når den registrerede befinder sig i 
et afhængighedsforhold til den 
registeransvarlige, bl.a. når person-
oplysninger behandles af arbejdsgiveren 
som led i behandlingen af ansattes 
personoplysninger i et ansættelsesforhold. 
Hvis den registeransvarlige er en offentlig 
myndighed, vil der kun være en skævhed i 
forbindelse med den specifikke databe-
handling, hvis den offentlige myndighed 
som følge af dens relevante offentlige 
beføjelser kan pålægge en forpligtelse, og 
samtykket ikke kan skønnes at være afgivet 
frivilligt under hensyntagen til den 
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registreredes interesser.

Or. en

Ændringsforslag 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 449
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Når behandling foretages i 
overensstemmelse med en retlig 

(36) Når behandling foretages i 
overensstemmelse med en retlig 
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forpligtelse, som den registeransvarlige er 
underlagt, eller når behandling er 
nødvendig for at udføre en opgave, der 
udføres i samfundets interesse eller 
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, bør behandlingen 
have sit retsgrundlag i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, som opfylder 
kravene i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, for så vidt 
angår enhver begrænsning af rettigheder og 
frihedsrettigheder. EU-retten eller den 
nationale lovgivning afgør, hvorvidt den 
registeransvarlige, der udfører en opgave i 
samfundets interesse eller henhørende 
under offentlig myndighedsudøvelse, bør 
være en offentlig myndighed eller en 
offentligretlig eller privatretlig person, 
f.eks. en faglig sammenslutning.

forpligtelse, som den registeransvarlige er 
underlagt, eller når behandling er 
nødvendig for at udføre en opgave, der 
udføres i samfundets interesse eller 
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, bør behandlingen 
have sit retsgrundlag i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, som opfylder 
kravene i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, for så vidt 
angår enhver begrænsning af rettigheder og 
frihedsrettigheder. EU-retten eller den 
nationale lovgivning afgør, hvorvidt den 
registeransvarlige, der udfører en opgave i 
samfundets interesse eller henhørende 
under offentlig myndighedsudøvelse, bør 
være en offentlig myndighed eller en 
offentligretlig eller privatretlig person, 
f.eks. en faglig sammenslutning.
Databehandlingen kan fortsat også ske i 
medfør af aftalerne inden for kollektiv 
arbejdsret. Aftaler inden for kollektiv 
arbejdsret er aftaler, der er indgået 
mellem arbejdsgivere og arbejdsgivernes 
repræsentanter eller mellem disse parter 
og en statslig instans på nationalt, 
sektoralt eller virksomhedsplan.

Or. de

Ændringsforslag 450
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Behandling af personoplysninger, der 
har til formål at beskytte et hensyn af 
fundamental betydning for den 
registreredes liv, bør ligeledes anses for 
lovlig.

(37) Behandling af personoplysninger, der 
har til formål at beskytte et hensyn af 
fundamental betydning for den 
registreredes liv, bør ligeledes anses for 
lovlig, hvilket også er tilfældet, hvis 
behandlingen er nødvendig for at sikre 
net- og informationssystemets evne til at 
modstå uheld, ulovlige og chikanøse 
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handlinger, der er til skade for 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden i 
forbindelse med data, der opbevares eller 
overføres, og de dermed forbundne 
tjenester, der tilbydes i eller er 
tilgængelige via dette net eller system.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til hensigt at fremme fysisk databeskyttelse og netsikkerhed.

Ændringsforslag 451
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at legitime interesser kan udgøre et retligt grundlag for behandling, skal de 
registeransvarlige tage behørigt hensyn til de registreredes legitime forventninger, samtidig 
med at de registrerede skal anerkende den registeransvarliges rettigheder og friheder til at 
drive virksomhed.

Ændringsforslag 452
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 453
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(38) Under særlige omstændigheder kan
en registeransvarligs legitime interesser 
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 uden udgifter. For at sikre 
gennemsigtigheden bør den 
registeransvarlige forpligtes til udtrykkeligt 
at oplyse den registrerede om de legitime 
interesser, der forfølges, og om retten til 
indsigelse og til at dokumentere disse 
legitime interesser. Det er lovgiveren, der i 
henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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. En registeransvarligs legitime 
interesse kan navnlig indebære direkte 
markedsføring af den registeransvarliges 
varer og tjenester og håndhævelse af den 
registeransvarliges krav. Når den 
registrerede trækker sit samtykke tilbage, 
skal den registeransvarlige også have ret 
til at afvise yderligere ydelse af tjenester, 
hvis behandlingen er nødvendig på grund 
af tjenestens art eller funktionen af 
registeret. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige forpligtes til 
udtrykkeligt at oplyse den registrerede om 
de legitime interesser, der forfølges, og om 
retten til indsigelse og til at dokumentere 
disse legitime interesser. Det er lovgiveren, 
der i henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 455
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz BratkowskiAxel Voss, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier, Lara Comi, 
Hubert Pirker, Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning



AM\926396DA.doc 75/180 PE504.340v01-00

DA

Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

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

registreredes interesser, grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder går forud 
herfor. Navnlig direkte markedsføring bør 
ikke betragtes som en legitim interesse.
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 uden 
udgifter. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige forpligtes til 
udtrykkeligt at oplyse den registrerede om
den specifikke legitime interesse, der 
forfølges, og om registreredes ret til 
indsigelse og til at dokumentere den 
specifikke legitime interesse, som 
anvendes som retligt grundlag, samt til på 
forhånd at underrette den nationale 
databeskyttelsesmyndighed om 
behandlingen. Det er lovgiveren, der i 
henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 

(38) En registeransvarligs legitime 
interesser eller de legitime interesser hos 
den tredjepart, til hvem oplysningerne er 
videregivet, kan udgøre et retligt grundlag 
for behandling, medmindre den 
registreredes interesser, grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder går forud 
herfor. Dette kræver omhyggelig 
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bør have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af grunde, der vedrører den 
pågældendes særlige situation, og uden 
udgifter. For at sikre gennemsigtigheden 
bør den registeransvarlige forpligtes til 
udtrykkeligt at oplyse den registrerede om 
de legitime interesser, der forfølges, og om 
retten til indsigelse og til at dokumentere 
disse legitime interesser. Det er lovgiveren, 
der i henhold til lovgivningen fastsætter 
retsgrundlaget for offentlige myndigheders 
behandling af oplysninger, og derfor bør 
dette retsgrundlag ikke gælde for den 
behandling, offentlige myndigheder 
foretager som led i udførelsen af deres 
opgaver.

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

Or. en

Ændringsforslag 459
Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Den registeransvarliges indsats med 
henblik på at undgå eller begrænse 
skader, herunder civile klage- og 
retsmidler, udgør en legitim interesse. 
Direkte markedsføring udgør imidlertid 
ikke en legitim interesse.

Or. en

Ændringsforslag 460
Joanna Senyszyn

Forslag til forordning
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Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder går forud for 
den registeransvarliges interesser, når der 
er alvorlig risiko for, at behandlingen af 
personoplysninger skader den registrerede 
eller krænker vedkommendes 
grundlæggende rettigheder i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 461
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Håndhævelsen af retskrav mod en 
registreret, herunder gældsinddrivelse 
eller civile klage- og retsmidler, bør 
udgøre en legitim interesse, forudsat at 
retskravet er blevet fremsat forud for 
indsamlingen og behandlingen af 
personoplysninger. Dette princip 
anvendes ligeledes med henblik på at 
undgå eller begrænse skader, som berører 
den registeransvarlige, herunder 
registreredes manglende betaling.

Or. en

Ændringsforslag 462
Jan Mulder

Forslag til forordning
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Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Behandling af personoplysninger 
med henblik på direkte markedsføring bør 
udgøre en legitim interesse, hvis den 
registeransvarlige har indsamlet 
personoplysninger fra den registrerede 
inden for rammerne af det produkt eller 
den tjeneste, som tilbydes, og hvis 
personoplysningerne anvendes til direkte 
markedsføring af egne eller lignende 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 463
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål. Under 
alle omstændigheder bør det sikres, at de 
principper, der fastsættes ved denne 
forordning, og navnlig den registreredes 
oplysninger om disse andre formål 
anvendes.
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Or. en

Ændringsforslag 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at historiske, statistiske eller videnskabelige formål ikke er 
bestemt til at være uforenelige formål. Dette var formentlig hensigten med det oprindelige 
forslag for at sikre overensstemmelse med databeskyttelsesdirektivet fra 1995, hvor 
anvendelsen af "navnlig" er tvetydig. Ændringsforslaget understøttes af forslaget om at 
indføje et nyt stk. 2, i artikel 83.

Ændringsforslag 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 466
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Behandlingen af personoplysninger til 
andre formål bør kun tillades, hvis 
behandlingen er forenelig med de formål, 
som oplysningerne oprindelig var 
indsamlet til, navnlig hvis behandlingen er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål. Hvis det 
andet formål ikke er foreneligt med det 

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

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

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er klarere.

Ændringsforslag 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 469
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Behandling af personoplysninger, 
der er indsamlet til andre formål, bør 
stilles til rådighed for offentlig 
videnskabelig forskning, hvis det kan 
begrundes, at behandlingen af de 
indsamlede oplysninger kan have en 
videnskabelig relevans. Der bør tages 
hensyn til indbygget privatlivsbeskyttelse, 
hvis der stilles oplysninger til rådighed for 
offentlig videnskabelig forskning.

Or. en

Ændringsforslag 470
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige 
samtykke. Der bør dog udtrykkeligt gives 
mulighed for undtagelser fra dette forbud 
for at imødekomme visse behov, navnlig 
når behandlingen udføres i forbindelse med 
visse sammenslutningers eller stiftelsers 
legitime aktiviteter, hvis formål er at sikre 
udøvelsen af grundlæggende 
frihedsrettigheder.

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige 
samtykke. Der bør dog udtrykkeligt gives 
mulighed for undtagelser fra dette forbud 
for at imødekomme visse behov, navnlig 
når behandlingen udføres som led i
indgåelsen eller opfyldelsen af en 
kontrakt med den registrerede eller i
forbindelse med visse sammenslutningers 
eller stiftelsers legitime aktiviteter, hvis 
formål er at sikre udøvelsen af 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 471
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Sådanne oplysninger 
bør ikke behandles, medmindre den 
registrerede giver sit udtrykkelige 
samtykke. Der bør dog udtrykkeligt gives 
mulighed for undtagelser fra dette forbud
for at imødekomme visse behov, navnlig 
når behandlingen udføres i forbindelse 
med visse sammenslutningers eller 
stiftelsers legitime aktiviteter, hvis formål
er at sikre udøvelsen af grundlæggende 
frihedsrettigheder.

(41) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, bør nyde 
særlig beskyttelse. Der bør imidlertid ved 
behandling af personoplysninger tages 
hensyn til den kontekst, der kendetegner 
selve behandlingen. Dette betyder bl.a., at 
en behandling er omfattet af dette forbud, 
hvis helbredsoplysningerne afslører 
oplysninger om en persons 
helbredstilstand. Alle eksplicitte og 
implicitte formål med behandlingen bør 
tages i betragtning. Forbuddet træder i 
kraft, hvis blot et af formålene med 
behandlingen vedrører indsamling af 
helbredsoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 472
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Der bør også gives mulighed for at 
fravige forbuddet mod at behandle 
følsomme kategorier af data, hvis det sker i 
henhold til loven og er omfattet af de 
fornødne garantier, der sikrer beskyttelse af 
personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det, 
navnlig til sundhedsformål, herunder 
folkesundhed og social sikring samt 

(42) Sådanne oplysninger bør ikke 
behandles, medmindre den registrerede 
giver sit udtrykkelige samtykke. Der bør 
dog udtrykkeligt gives mulighed for 
undtagelser fra dette forbud for at 
imødekomme visse behov, navnlig når 
behandlingen udføres i forbindelse med 
visse sammenslutningers eller stiftelsers 
legitime aktiviteter, hvis formål er at sikre 
udøvelsen af grundlæggende 
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forvaltning af læge- og sundhedstjenester, 
for især at sikre kvaliteten og rentabiliteten 
af de procedurer, der anvendes i 
forbindelse med ansøgninger om ydelser 
og tjenester inden for en 
sygesikringsordning, eller til historiske, 
statistiske eller videnskabelige forsknings-
formål.

frihedsrettigheder. Der bør også gives 
mulighed for at fravige forbuddet mod at 
behandle følsomme kategorier af data, hvis 
det sker i henhold til loven og er omfattet 
af de fornødne garantier, der sikrer 
beskyttelse af personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det, 
navnlig til sundhedsformål, herunder 
folkesundhed, f.eks. beskyttelse mod 
alvorlige sundhedsrisici på tværs af 
grænserne eller sikring af høje kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr og social 
sikring samt forvaltning af læge- og 
sundhedstjenester, for især at sikre 
kvaliteten og rentabiliteten af de 
procedurer, der anvendes i forbindelse med 
ansøgninger om ydelser og tjenester inden 
for en sygesikringsordning, eller til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Der bør også gives mulighed for at 
fravige forbuddet mod at behandle 
følsomme kategorier af data, hvis det sker i 
henhold til loven og er omfattet af de 
fornødne garantier, der sikrer beskyttelse af 
personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det, 
navnlig til sundhedsformål, herunder 
folkesundhed og social sikring samt 
forvaltning af læge- og sundhedstjenester, 
for især at sikre kvaliteten og rentabiliteten 
af de procedurer, der anvendes i 

(42) Der bør også gives mulighed for at 
fravige forbuddet mod at behandle 
følsomme kategorier af data, hvis det sker i 
henhold til loven og er omfattet af de 
fornødne garantier, der sikrer beskyttelse af 
personoplysninger og andre 
grundlæggende rettigheder, når hensynet til 
samfundsmæssige interesser berettiger det, 
navnlig til sundhedsformål, herunder 
folkesundhed og social sikring samt 
forvaltning af læge- og sundhedstjenester, 
for især at sikre kvaliteten og rentabiliteten 
af de procedurer, der anvendes i 
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forbindelse med ansøgninger om ydelser 
og tjenester inden for en 
sygesikringsordning, eller til historiske, 
statistiske eller videnskabelige forsknings-
formål.

forbindelse med ansøgninger om ydelser 
og tjenester inden for en 
sygesikringsordning, eller til historiske, 
statistiske eller videnskabelige formål.

Or. en

Ændringsforslag 474
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 475
Csaba Sógor

Forslag til forordning
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Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Retten til beskyttelse af 
personoplysninger er baseret på den 
registreredes ret til at kontrollere de 
behandlede personoplysninger. Den 
registrerede bør i den forbindelse sikres 
klare og utvetydige rettigheder til at 
modtage gennemsigtige, klare og 
letforståelige oplysninger om 
behandlingen af sine personoplysninger, 
retten til indsigt, berigtigelse og sletning 
af personoplysninger og retten til 
dataportabilitet og til at gøre indsigelse 
mod profilering. Den registrerede bør 
ligeledes have mulighed for at klage over 
den registeransvarliges eller 
registerførerens behandling af 
personoplysninger til den kompetente 
databeskyttelsesmyndighed og indlede 
retsforfølgning med henblik på 
håndhævelse af vedkommendes 
rettigheder og ret til erstatning for skader 
som følge af en ulovlig behandling eller 
enhver anden handling, der er uforenelig 
med denne forordning. Bestemmelserne i 
denne forordning skal styrke, præcisere, 
sikre og om nødvendigt kodificere disse 
rettigheder.

Or. hu

Ændringsforslag 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) De registrerede bør underrettes om 
behandlingen af deres personoplysninger, 
som foretages af den enhed, de 
interagerer med, uden at dette indebærer 
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en uforholdsmæssig mængde af 
oplysninger. En gennemsigtig og 
letforståelig informationspolitik er derfor 
et centralt element i enhver 
databehandlingsramme. For at sikre en 
hurtigere forståelse og bedre 
sammenlignelighed af 
databeskyttelsespolitikker i forbindelse 
med indsamlingen af registreredes 
personoplysninger bør de 
registeransvarlige offentliggøre 
kortfattede og ikonbaserede 
informationspolitikker, inden politikken 
fastlægges i detaljer. De ikonbaserede 
informationspolitikker bør standardiseres 
således, at de kan videregives i skriftlig og 
elektronisk form og være letlæselige på 
mobile apparater. Der kan gives 
detaljerede forklaringer og yderligere 
bemærkninger som led i de detaljerede 
oplysninger til de registrerede. Hvis 
oplysningerne videregives i elektronisk 
form, skal de standardiserede 
informationspolitikker kunne 
maskinlæses med det formål at sikre 
innovative gennemførelsesordninger.

Or. en

Ændringsforslag 477
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der bør fastsættes nærmere 
bestemmelser, som kan lette de 
registreredes udøvelse af deres rettigheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
herunder systemer til gratis at anmode om 
indsigt, berigtigelse og sletning og til at 
udøve retten til indsigelse. Den 
registeransvarlige bør være forpligtet til at 
besvare sådanne anmodninger fra den 

(47) Der bør fastsættes nærmere 
bestemmelser, som kan lette de 
registreredes udøvelse af deres rettigheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
herunder systemer til gratis at anmode om 
indsigt, berigtigelse og sletning og til at 
udøve retten til indsigelse. Den 
registeransvarlige bør være forpligtet til at 
besvare sådanne anmodninger fra den 
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registrerede inden for en fast tidsfrist og 
begrunde det, hvis vedkommende ikke 
imødekommer den registreredes 
anmodning.

registrerede inden for en rimelig tidsfrist 
og begrunde det, hvis vedkommende ikke 
imødekommer den registreredes 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der bør fastsættes nærmere 
bestemmelser, som kan lette de 
registreredes udøvelse af deres rettigheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
herunder systemer til gratis at anmode om 
indsigt, berigtigelse og sletning og til at 
udøve retten til indsigelse. Den 
registeransvarlige bør være forpligtet til at 
besvare sådanne anmodninger fra den 
registrerede inden for en fast tidsfrist og 
begrunde det, hvis vedkommende ikke 
imødekommer den registreredes 
anmodning.

(47) Der bør fastsættes nærmere 
bestemmelser, som kan lette de 
registreredes udøvelse af deres rettigheder i 
overensstemmelse med denne forordning, 
herunder systemer til at anmode om 
indsigt, berigtigelse og sletning og til at 
udøve retten til indsigelse. Den 
registeransvarlige bør være forpligtet til at 
besvare sådanne anmodninger fra den 
registrerede inden for en fast tidsfrist og 
begrunde det, hvis vedkommende ikke 
imødekommer den registreredes 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(48) Principperne om en loyal og 
gennemsigtig behandling kræver, at den 
registrerede informeres om navnlig 
behandlingens eksistens og dens formål, 
hvor længe oplysningerne opbevares eller, 
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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.

hvis dette ikke er muligt, kriterier for 
bestemmelse af opbevaringsperioden, 
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. en

Ændringsforslag 480
Louis Michel

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, 
hvor længe oplysningerne opbevares, retten 
til indsigt, berigtigelse eller sletning og 
retten til at indgive klage. Oplysningernes 
detaljeringsgrad for så vidt angår den 
periode, oplysningerne opbevares, kan 
variere afhængig af omstændighederne.
Hvis det er muligt, kan der fastsættes en 
fast tidsfrist, ellers er det tilstrækkeligt at 
henvise til bestemmelser, herunder 
forældelsesregler. 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. en
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Ændringsforslag 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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,
oplysningernes forventede 
opbevaringsperiode, 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. en

Ændringsforslag 482
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Den registeransvarlige eller 
registerføreren skal offentliggøre 
oplysninger, der viser, hvor ofte politiet 
eller retsmyndighederne har anmodet om 
personoplysninger, hvilke lande 
anmodningerne kom fra, og hvor ofte 
anmodningerne blev helt eller delvist 
afvist.

Or. en
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Ændringsforslag 483
Axel Voss

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 til 
fastlæggelse af, hvor lang tid de gemmes
til hvert 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. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra IMCO.

Ændringsforslag 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Enhver bør have ret til indsigt i (51) Enhver bør have ret til indsigt i
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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.

personlige 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
personoplysningerne behandles, hvor lang 
tid de gemmes, og hvem modtagerne af
personoplysningerne er, den logik, der 
ligger bag behandlingen af
personoplysningerne, og om de mulige 
konsekvenser af denne behandling. 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. en

Ændringsforslag 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 eller, hvis dette ikke er muligt, 
kriterier for bestemmelse af 
opbevaringsperioden, og hvem 
modtagerne af oplysningerne er, den logik, 
der ligger bag behandlingen af 
oplysningerne, og om de mulige 
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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.

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. en

Ændringsforslag 486
Louis Michel

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
personlige 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
personoplysningerne behandles, hvor lang 
tid de gemmes, og hvem modtagerne af
personoplysningerne er, den logik, der 
ligger bag behandlingen af
personoplysningerne, 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 f.eks. forretningshemmeligheder
såsom den anvendte algoritme samt 
beskyttelse af net- og 
informationssikkerheden eller den 
intellektuelle ejendomsret, navnlig den 
ophavsret, som programmerne er beskyttet 
af. Dette må dog ikke resultere i, at den 
registrerede nægtes alle oplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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, 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
andre fysiske personers rettigheder og 
frihedsrettigheder. Dette må dog ikke 
resultere i, at den registrerede nægtes alle 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Den registeransvarlige bør træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at bekræfte 

(52) Den registeransvarlige bør træffe alle 
rimelige foranstaltninger inden for
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identiteten af en registreret, som anmoder 
om indsigt, navnlig i forbindelse med 
onlinetjenester og online-id'er. En 
registeransvarlig må ikke opbevare 
personoplysninger alene for at kunne 
reagere på mulige anmodninger.

rammerne af det produkt eller den 
tjeneste, der leveres, eller inden for 
rammerne af forholdet mellem den 
registeransvarlige og den registrerede 
samt de behandlede oplysningers 
følsomhed for at bekræfte identiteten af en 
registreret, som anmoder om indsigt, 
navnlig i forbindelse med onlinetjenester 
og online-id'er. En registeransvarlig må 
ikke opbevare eller blive tvunget til at 
indsamle personoplysninger alene for at 
kunne reagere på mulige anmodninger.

Or. en

Begrundelse

Hvis den registeransvarlige skal kunne efterkomme et krav om ret til adgang vil denne i visse 
tilfælde skulle indsamle (flere) personoplysninger fra den registrerede for at kunne 
efterkomme anmodningen. I tråd med princippet om dataminimering bør denne potentielle 
konsekvens undgås.

Ændringsforslag 489
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

"Retten til at blive glemt" er ikke omhandlet i denne forordning. Ved at bruge denne term 
gives de registrerede et tilsagn om en ret, som de ikke har i praksis. Retten til sletning skal 
være så stærk som mulig og tage behørigt hensyn til de vanskeligheder, der kan være 
forbundet med at fjerne personoplysninger fra internettet. Det er vigtigt at styrke retten til 
sletning frem for at anvende en vildledende ordlyd, som giver tilsagn om en ikke-eksisterende 
ret.

Ændringsforslag 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget personoplysninger om 
vedkommende og "ret til at blive glemt", 
hvis opbevaringen af sådanne oplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning. En registreret bør navnlig have 
ret til at få sine personoplysninger slettet 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget personoplysninger om 
vedkommende og "ret til at blive glemt", 
hvis opbevaringen af sådanne oplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning. En registreret bør navnlig have 
ret til at få sine personoplysninger slettet 

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

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

Or. en

Begrundelse

Retten til at blive glemt bør ikke gælde for personlige helbredsoplysninger, hvor 
oplysningerne behandles i forbindelse med sundhedspleje, jf. artikel 81, litra a). Det er i den 
registreredes vitale interesse, at der føres en komplet sundhedsjournal, således at der kan 
leveres den mest hensigtsmæssige pleje og behandling gennem hele livet.

Ændringsforslag 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 493
Carmen Romero López

Forslag til forordning
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Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Begrundelse

Undtagelser fra princippet om retten til at blive glemt vedrører typiske situationer i det 
digitale miljø, hvor formidlingen af oplysninger via internettet eller søgemaskiner kan skade 
den registrerede uforholdsmæssigt. Den universelle formidling og adgang bør begrænses, 
hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder går 
forud herfor, og hvis opbevaringen af de oprindelige oplysninger ikke kan begrundes 
behørigt.

Ændringsforslag 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

artikel 81, med henblik på at udøve retten 
til ytringsfrihed, når det kræves i henhold 
til lovgivningen, eller hvis der er grund til 
at begrænse behandlingen af oplysninger i 
stedet for at slette dem.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med ordlyden i artikel 81.

Ændringsforslag 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget personoplysninger om 
vedkommende og "ret til at blive glemt", 
hvis opbevaringen af sådanne oplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning. En registreret bør navnlig have 
ret til at få sine personoplysninger slettet 
og ikke længere behandlet, hvis 
oplysningerne ikke længere er nødvendige 
til de formål, hvortil de blev indsamlet eller 
på anden måde behandlet, hvis den 
registrerede har trukket sit samtykke til 
behandling tilbage, hvis den registrerede 
gør indsigelse mod behandlingen af 
personoplysninger om vedkommende, eller 
hvis behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger i øvrigt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Denne ret er særlig relevant, når den 
registrerede har givet sit samtykke som 
barn, da denne ikke fuldt ud var bekendt 
med risiciene i forbindelse med 
behandlingen, og senere ønsker at fjerne 
sådanne personoplysninger, navnlig fra 
internettet. Yderligere opbevaring af 

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

oplysningerne bør dog tillades, hvis det er 
nødvendigt til historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål, af hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, med henblik på at 
udøve retten til ytringsfrihed, når det 
kræves i henhold til lovgivningen, eller 
hvis der er grund til at begrænse 
behandlingen af oplysninger i stedet for at 
slette dem.

Or. en

Ændringsforslag 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget personoplysninger om 
vedkommende og "ret til at blive glemt", 
hvis opbevaringen af sådanne oplysninger 
ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning. En registreret bør navnlig have 
ret til at få sine personoplysninger slettet 
og ikke længere behandlet, hvis 
oplysningerne ikke længere er nødvendige 
til de formål, hvortil de blev indsamlet eller 
på anden måde behandlet, hvis den 
registrerede har trukket sit samtykke til 
behandling tilbage, hvis den registrerede 
gør indsigelse mod behandlingen af 
personoplysninger om vedkommende, eller 
hvis behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger i øvrigt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Denne ret er særlig relevant, når den 
registrerede har givet sit samtykke som 
barn, da denne ikke fuldt ud var bekendt
med risiciene i forbindelse med 
behandlingen, og senere ønsker at fjerne 
sådanne personoplysninger, navnlig fra 
internettet. Yderligere opbevaring af 

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

oplysningerne bør dog tillades, hvis det er 
nødvendigt til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, af 
hensyn til sundhedsformål i henhold til 
artikel 81, med henblik på at udøve retten 
til ytringsfrihed, når det kræves i henhold 
til lovgivningen, eller hvis der er grund til 
at begrænse behandlingen af oplysninger i 
stedet for at slette dem. Retten til sletning 
finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor 
opbevaring er nødvendig for at opfylde en 
aftale med personen, hvor der findes et 
lovkrav om, at oplysningerne skal bevares,
eller i forbindelse med bekæmpelse af 
økonomisk kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

registrerede har givet sit samtykke som 
barn, da denne ikke fuldt ud var bekendt 
med risiciene i forbindelse med 
behandlingen, og senere ønsker at fjerne 
sådanne personoplysninger, navnlig fra 
internettet. Yderligere opbevaring af 
oplysningerne bør dog tillades, hvis det er 
nødvendigt til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, af 
hensyn til sundhedsformål i henhold til 
artikel 81, med henblik på at udøve retten 
til ytringsfrihed, når det kræves i henhold 
til lovgivningen, eller hvis der er grund til 
at begrænse behandlingen af oplysninger i 
stedet for at slette dem. Retten til sletning 
finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor 
opbevaring er nødvendig for at opfylde en 
aftale med personen, hvor der findes et 
lovkrav om, at oplysningerne skal bevares 
eller i forbindelse med bekæmpelse af 
økonomisk kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 498
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for bredt samtykke i forbindelse med medicinsk forskning, som bl.a. er afhængig 
af bio- og vævsbanker. Biobanker består af biologiske prøver og data, som indsamles over en 
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bestemt periode og anvendes til medicinsk forskning og diagnostiske formål. Den registrerede 
kan give bredt samtykke ved sit første besøg hos lægen, hvilket giver forskere mulighed for at 
anvende oplysningerne uden at skulle kontakte den registrerede i forbindelse med mindre 
undersøgelser.

Ændringsforslag 499
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at styrke "retten til at blive 
glemt" i onlinemiljøet bør retten til 
sletning udvides, så den 
registeransvarlige, der har offentliggjort 
personoplysningerne, forpligtes til at 
underrette tredjeparter, der behandler 
sådanne oplysninger, om, at en registreret 
har anmodet dem om at slette alle link til, 
kopier af eller gengivelser af de 
pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse 
af personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at styrke "retten til at blive 
glemt" i onlinemiljøet bør retten til 
sletning udvides, så den 
registeransvarlige, der har offentliggjort 
personoplysningerne, forpligtes til at 
underrette tredjeparter, der behandler 
sådanne oplysninger, om, at en registreret 
har anmodet dem om at slette alle link til, 
kopier af eller gengivelser af de 
pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse 
af personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at styrke "retten til at blive glemt" 
i onlinemiljøet bør retten til sletning 
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 

(54) For at styrke "retten til sletning" i 
onlinemiljøet bør retten til sletning 
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 
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sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 502
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at styrke "retten til at blive glemt" 
i onlinemiljøet bør retten til sletning 
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

(54) For at styrke "retten til at blive glemt" 
i onlinemiljøet bør retten til sletning 
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at slette de offentliggjorte 
oplysninger, hvor det er muligt og under 
hensyntagen til den specifikke kontekst, 
inden for hvilken oplysningerne blev 
offentliggjort, samt forpligtelserne for 
henholdsvis den registrerede og 
registerføreren. Registerføreren skal, hvor 
det er muligt, underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
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personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 503
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at styrke "retten til at blive glemt" 
i onlinemiljøet bør retten til sletning 
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den 
registeransvarlige er ansvarlig for. I 
forhold til en tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.

(54) For at styrke "retten til at blive glemt" 
i onlinemiljøet bør retten til sletning 
udvides, så den registeransvarlige, der har 
offentliggjort personoplysningerne, 
forpligtes til at underrette tredjeparter, der 
behandler sådanne oplysninger, om, at en 
registreret har anmodet dem om at slette 
alle link til, kopier af eller gengivelser af 
de pågældende personoplysninger. For at 
sikre disse oplysninger bør den 
registeransvarlige træffe alle rimelige 
foranstaltninger, herunder tekniske 
foranstaltninger, vedrørende de 
oplysninger, hvis offentliggørelse den
registeransvarlige er ansvarlig for. Hvis de 
foranstaltninger, som er truffet af den 
registeransvarlige, ikke har virkning, eller 
hvis den registeransvarlige ikke kan 
findes, ikke længere findes eller ikke kan 
kontaktes af den registrerede, har den 
registrerede ret til at få tredjepart til at 
slette link til, kopier af og gengivelser af 
disse personoplysninger. I forhold til en 
tredjeparts offentliggørelse af 
personoplysninger betragtes den 
registeransvarlige som ansvarlig for 
offentliggørelsen, hvis den 
registeransvarlige har godkendt 
tredjepartens offentliggørelse.
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Or. es

Begrundelse

Den registrerede bør have mulighed for at få tredjepart til at behandle personoplysningerne, 
hvis det ikke er muligt at udøve retten til at blive glemt gennem den registeransvarlige.

Ændringsforslag 504
Louis Michel

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. en

Ændringsforslag 505
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) For at give de registrerede øget 
kontrol over deres egne personoplysninger 

(55) For at give de registrerede øget 
kontrol over deres egne personoplysninger 
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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.

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. De 
registeransvarlige bør tilskyndes til at 
udvikle interoperable formater, som 
muliggør dataportabilitet. Dette bør gælde, 
hvis den registrerede har udleveret 
oplysningerne til databehandlingssystemet, 
baseret på dennes samtykke eller under 
opfyldelsen af en kontrakt.

Or. en

Begrundelse

Det bør være lettere for forbrugerne at overføre oplysningerne fra en 
registerfører/registeransvarlig til en anden, hvilket vil øge konkurrencen.

Ændringsforslag 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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, frit tilgængeligt, interoperabelt 
og om muligt open source elektronisk 
format. Den registrerede bør også kunne 
videregive de oplysninger, vedkommende 
har udleveret, fra en automatisk 
applikation, f.eks. et socialt netværk, til et 
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oplysningerne til 
databehandlingssystemet, baseret på 
dennes samtykke eller under opfyldelsen 
af en kontrakt.

andet. Udbydere af 
informationssamfundstjenester bør ikke 
gøre videregivelsen af disse oplysninger til 
en obligatorisk forudsætning for levering 
af deres tjenester. Sociale netværk bør i 
videst muligt omfang opfordres til at lagre 
oplysninger på en måde, som tillader 
effektiv dataportabilitet for de registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 507
Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Hvis behandlingen af 
personoplysninger kan udføres fuldt lovligt 
for at beskytte den registreredes vitale 
interesser eller af hensyn til 
samfundsmæssige interesser, af hensyn til
offentlig myndighedsudøvelse eller i en 
registeransvarligs legitime interesse, bør 
en registreret have ret til at gøre indsigelse 
mod behandlingen af oplysninger om 
vedkommende selv. Det bør være den 
registeransvarlige, der beviser, at dennes 
legitime interesser har forrang for den 
registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.

(56) Hvis behandlingen af 
personoplysninger kan udføres fuldt lovligt 
for at beskytte den registreredes vitale 
interesser eller af hensyn til 
samfundsmæssige interesser eller offentlig 
myndighedsudøvelse, bør en registreret 
have ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af oplysninger om 
vedkommende selv. Det bør være den 
registeransvarlige, der beviser, at dennes 
legitime interesser har forrang for den 
registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

For at genskabe balancen mellem den registeransvarlige og den registrerede bør det altid 
være muligt at gøre indsigelser mod databehandling baseret på legitime interesser og ikke 
kun baseret på den registreredes særlige situation.
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Ændringsforslag 508
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Hvis personoplysninger behandles 
med henblik på direkte markedsføring, bør 
den registrerede have ret til gratis og på en 
måde, der let og effektivt kan gøres 
gældende, at gøre indsigelse mod en sådan 
behandling.

(57) Hvis personoplysninger behandles 
med henblik på et eller flere specifikke 
formål, bør den registrerede have ret til på 
forhånd og gratis og på en måde, der let og 
effektivt kan gøres gældende, at gøre 
indsigelse mod en sådan behandling. Hvis 
samtykket oprindelig blev givet med et 
retligt formål, bør den registeransvarlige 
med jævne mellemrum underrette den 
registrerede om dennes rettigheder i 
henhold til artikel 15, 17, 18 og 19.

Or. enen

Ændringsforslag 509
Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Hvis personoplysninger behandles
med henblik på direkte markedsføring, 
bør den registrerede have ret til gratis og på 
en måde, der let og effektivt kan gøres 
gældende, at gøre indsigelse mod en sådan 
behandling.

(57) Hvis personoplysninger behandles på 
grundlag af den registeransvarliges 
legitime interesser, bør den registrerede 
have ret til på forhånd og gratis og på en 
måde, der let og effektivt kan gøres 
gældende, at gøre indsigelse mod en sådan 
behandling.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en stærk indsigelsesret mod alle former for databehandling 
baseret på legitime interesser i overensstemmelse med den nye betragtning 39a, som 
udelukker direkte markedsføring som en legitim interesse.
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Ændringsforslag 510
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Hvis personoplysninger behandles 
med henblik på direkte markedsføring, bør 
den registrerede have ret til gratis og på en 
måde, der let og effektivt kan gøres 
gældende, at gøre indsigelse mod en sådan 
behandling.

(57) Hvis personoplysninger behandles 
med henblik på et eller flere specifikke 
formål, bør den registrerede have ret til på 
forhånd og gratis og på en måde, der let og 
effektivt kan gøres gældende, at gøre 
indsigelse mod en sådan behandling.

Or. en

Ændringsforslag 511
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) Fravalgslister oprettes med de 
personer, der har givet udtryk for, at de 
ikke ønsker at modtage reklamer eller 
kommercielle henvendelser ad én eller 
flere kommunikationskanaler, og 
forvaltes af erhvervsorganisationer eller 
forbrugersammenslutninger. 
Virksomhedernes brug af disse lister bør i 
høj grad fremmes af de offentlige 
myndigheder. Ved brug af 
personoplysninger til direkte 
markedsføring bør forbrugeren altid 
informeres om, hvorvidt en virksomhed 
har adgang til en fravalgsliste eller ikke. 
Denne information bør omfatte formålet 
med fravalgslisten og information om, 
hvordan man optages på listen.

Or. fr
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Begrundelse

Fravalgslister kan være et særligt tilpasset og effektivt værktøj inden for direkte 
markedsføring. Der er dog fortsat begrænset kendskab til dem. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at fremme deres udvikling.

Ændringsforslag 512
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(58) En registreret bør kun gøres til 
genstand for en foranstaltning, der er 
baseret på profilering, hvis behandlingen 
er baseret på kriterier for lovlig 
behandling og understøttes af EU-retten 
eller medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser. Enhver fysisk person bør have
ret til at gøre indsigelse mod at blive gjort 
til genstand for profilering.

Or. en

Ændringsforslag 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 514
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på profilering 
ved hjælp af automatisk databehandling. 
En sådan foranstaltning bør dog tillades, 
når den udtrykkeligt er tilladt i loven, når 
den gennemføres som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, eller når den 
registrerede har givet sit samtykke. En 

(58) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på profilering 
ved hjælp af automatisk databehandling, og 
som har retsvirkning for den fysiske 
person eller berører den fysiske person i 
væsentlig grad. For at de faktiske 
virkninger kan være omfattet af denne 
bestemmelse, bør deres størrelse kunne 
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sådan behandling bør under alle 
omstændigheder ledsages af de fornødne 
garantier, herunder specifik underretning af 
den registrerede og ret til menneskelig 
indgriben, og sådanne foranstaltninger må 
ikke vedrøre et barn.

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

Or. en

Ændringsforslag 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Specifikke principper og retten til 
oplysninger, til indsigt, berigtigelse og 
sletning af oplysninger, retten til 
dataportabilitet, retten til indsigelse, 
foranstaltninger baseret på profilering og 
meddelelse af et brud på 
persondatasikkerheden til en registreret og 
visse tilknyttede forpligtelser for de 
registeransvarlige kan indskrænkes af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, for så 
vidt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
et demokratisk samfund og af hensyn til 
den offentlige sikkerhed, herunder 
beskyttelse af menneskeliv som reaktion på 
navnlig naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser, eller brud på de 
etiske regler for lovregulerede erhverv, 
andre af Unionens eller en medlemsstats 

(59) Specifikke principper og retten til 
oplysninger, til indsigt, berigtigelse og 
sletning af oplysninger, retten til 
dataportabilitet, retten til indsigelse, 
foranstaltninger baseret på profilering og 
meddelelse af et brud på 
persondatasikkerheden til en registreret og 
visse tilknyttede forpligtelser for de 
registeransvarlige kan indskrænkes af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, for så 
vidt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
et demokratisk samfund og af hensyn til 
den offentlige sikkerhed, herunder 
beskyttelse af menneskeliv som reaktion på 
navnlig naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af
specifikke straffelovsovertrædelser, eller 
brud på de etiske regler for lovregulerede 
erhverv, andre af Unionens eller en 
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samfundsinteresser, Unionens eller en 
medlemsstats væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser eller beskyttelse af 
den registrerede eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. En sådan indskrænkning 
bør opfylde kravene i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

medlemsstats specifikke og veldefinerede
samfundsinteresser eller beskyttelse af den 
registrerede eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. En sådan indskrænkning 
bør opfylde kravene i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Specifikke principper og retten til 
oplysninger, til indsigt, berigtigelse og 
sletning af oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til indsigelse, 
foranstaltninger baseret på profilering og 
meddelelse af et brud på 
persondatasikkerheden til en registreret og 
visse tilknyttede forpligtelser for de 
registeransvarlige kan indskrænkes af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, for så 
vidt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
et demokratisk samfund og af hensyn til 
den offentlige sikkerhed, herunder 
beskyttelse af menneskeliv som reaktion på 
navnlig naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser, eller brud på de 
etiske regler for lovregulerede erhverv, 
andre af Unionens eller en medlemsstats 
samfundsinteresser, Unionens eller en 
medlemsstats væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser eller beskyttelse af 
den registrerede eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. En sådan indskrænkning 

(59) Specifikke principper og retten til 
oplysninger, til indsigt, berigtigelse og 
sletning af oplysninger, retten til 
indsigelse, foranstaltninger baseret på 
profilering og meddelelse af et brud på 
persondatasikkerheden til en registreret og 
visse tilknyttede forpligtelser for de 
registeransvarlige kan indskrænkes af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, for så 
vidt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i 
et demokratisk samfund og af hensyn til 
den offentlige sikkerhed, herunder 
beskyttelse af menneskeliv som reaktion på 
navnlig naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser, eller brud på de 
etiske regler for lovregulerede erhverv, 
andre af Unionens eller en medlemsstats 
samfundsinteresser, Unionens eller en 
medlemsstats væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser eller beskyttelse af 
den registrerede eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. En sådan indskrænkning 
bør opfylde kravene i Den Europæiske 
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bør opfylde kravene i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 519
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger forudsætter, at der 
træffes de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, både 

(61) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger forudsætter, at der 
træffes de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, både 
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under udformningen af behandlingen og 
under selve behandlingen, med henblik på 
at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. For at sikre og påvise 
overensstemmelse med denne forordning 
bør den registeransvarlige indføre interne 
regler og gennemføre passende 
foranstaltninger, som navnlig er i 
overensstemmelse med principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

under udformningen af behandlingen og 
under selve behandlingen, med henblik på 
at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. For at sikre og påvise 
overensstemmelse med denne forordning 
bør den registeransvarlige til stadighed 
respektere registreredes egne valg og
indføre interne regler og gennemføre 
passende foranstaltninger, som navnlig er i 
overensstemmelse med principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger forudsætter, at der 
træffes de fornødne tekniske og
organisatoriske foranstaltninger, både 
under udformningen af behandlingen og 
under selve behandlingen, med henblik på 
at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. For at sikre og påvise 
overensstemmelse med denne forordning 
bør den registeransvarlige indføre interne 
regler og gennemføre passende 
foranstaltninger, som navnlig er i 
overensstemmelse med principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

(61) For at opfylde forbrugernes og 
virksomhedernes forventninger 
vedrørende beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger, kan der træffes de 
fornødne organisatoriske foranstaltninger, 
både under udformningen af behandlingen 
og under selve behandlingen, med henblik 
på at sikre, at denne forordnings krav 
opfyldes. Foranstaltninger med det formål 
at fremme forbrugeroplysning og lette 
forbrugernes valg skal fremmes på
grundlag af samarbejde med erhvervslivet 
og favorisering af innovative løsninger, 
produkter og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Måden, hvorpå beskyttelse af datasikkerheden og privatlivets fred integreres i de interne 



PE504.340v01-00 124/180 AM\926396DA.doc

DA

processer, bør fortsat være fleksibel og give plads til tilpasning. Konceptet "indbygget 
databeskyttelse" og "databeskyttelse gennem indstillinger" bør være teknologisk neutralt, ikke 
medføre bestemte teknologiske eller operationelle mandater og ikke bidrage til en 
differentiering mellem ikt og andre sektorer.

Ændringsforslag 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) Det er vigtigt at indlede en 
struktureret dialog med erhvervslivet for 
at gennemføre denne forordning. 
Erhvervslivet bør påtage sig sin del af 
ansvaret for at favorisere innovative 
løsninger, produkter og tjenester med 
henblik på at øge beskyttelsen af 
personoplysninger, især for børn, hvilket 
f.eks. kan ske gennem adfærdskodekser 
og overvågningsmekanismer. 
Selvregulerende tiltag undtager ikke 
erhvervslivet fra at gennemføre 
nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(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 
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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.

forordning, herunder når en 
registeransvarlig fastlægger formålene med 
behandlingen sammen med andre 
registeransvarlige, eller når en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 523
Louis Michel

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 
behandlingen sammen med andre 
registeransvarlige, eller når en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt 

(62) Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt 
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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.

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 
behandlingen sammen med andre 
registeransvarlige, eller når en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 525
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62a) Den dataudveksling, der finder sted 
mellem det ansvarlige organ og en 
registerfører, er ikke en videregivelse, der 
er underlagt forordningens yderligere 
antagelsesbetingelser. Det fælles 
aftalebaserede ansvar og det derved 
opnåede fælles beskyttelsesniveau 
garanterer en fornuftig omgang med de 
pågældende oplysninger. Ansvarlige 
organer og registerførere skal derfor ikke 
anses for modtagere.

Or. de

Ændringsforslag 526
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 
personoplysninger vedrørende registrerede, 
der er bosiddende i Unionen, og hvis 
behandlingsaktiviteter vedrører udbud af 
varer eller tjenester til sådanne registrerede 
eller overvågning af deres adfærd, bør den 
registrerede udpege en repræsentant i 
Unionen, medmindre den 
registeransvarlige er etableret i et 
tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, eller den 
registeransvarlige er en lille eller 
mellemstor virksomhed, en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 
den registeransvarlige kun lejlighedsvis 
udbyder varer eller tjenester til sådanne 
registrerede. Repræsentanten handler på 
den registeransvarliges vegne og kan 
kontaktes af tilsynsmyndigheden.

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 
personoplysninger vedrørende registrerede, 
der er bosiddende i Unionen, og hvis 
behandlingsaktiviteter vedrører udbud af 
varer eller tjenester til sådanne registrerede 
eller overvågning af registrerede, bør den 
registrerede udpege en repræsentant i 
Unionen, medmindre den 
registeransvarlige er etableret i et 
tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, eller den 
registeransvarlige er en virksomhed, der 
behandler personoplysninger om under 
500 personer, eller er en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 
den registeransvarlige kun lejlighedsvis 
udbyder varer eller tjenester til sådanne 
registrerede. Repræsentanten handler på 
den registeransvarliges vegne og kan 
kontaktes af tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 
personoplysninger vedrørende registrerede, 
der er bosiddende i Unionen, og hvis 
behandlingsaktiviteter vedrører udbud af 
varer eller tjenester til sådanne 
registrerede eller overvågning af deres 
adfærd, bør den registrerede udpege en 
repræsentant i Unionen, medmindre den 
registeransvarlige er etableret i et 

(63) Når en registeransvarlig, som ikke er 
etableret i Unionen, behandler 
personoplysninger vedrørende registrerede, 
der er bosiddende i Unionen, bør den 
registrerede udpege en repræsentant i 
Unionen, medmindre den 
registeransvarlige er etableret i et 
tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, eller den 
registeransvarlige er en lille eller 
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tredjeland, som sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, eller den 
registeransvarlige er en lille eller 
mellemstor virksomhed, en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 
den registeransvarlige kun lejlighedsvis 
udbyder varer eller tjenester til sådanne 
registrerede. Repræsentanten handler på 
den registeransvarliges vegne og kan 
kontaktes af tilsynsmyndigheden.

mellemstor virksomhed, en offentlig 
myndighed eller et offentligt organ, eller 
den registeransvarlige kun lejlighedsvis 
udbyder varer eller tjenester til sådanne 
registrerede. Repræsentanten handler på 
den registeransvarliges vegne og kan 
kontaktes af den kompetente 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 528
Jan Mulder

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) Hver registeransvarlig og 
registerfører bør have pligt til at 
samarbejde med tilsynsmyndigheden. For 
at påvise overensstemmelse med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumentere
behandlingsaktiviteterne, hvis en af 
aktiviteterne i artikel 33, stk. 2, 
gennemføres. Den registeransvarlige eller 
registerføreren bør efter anmodning fra 
databeskyttelsesmyndigheden stille denne 
dokumentation til rådighed, så den kan 
bruges til at kontrollere sådan behandling.

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarlige eller registerføreren skal stille de nødvendige oplysninger til rådighed 
for databeskyttelsesmyndigheden eller for den registrerede. Denne forordning bør ikke være 
for præskriptiv og kræve dokumentation for hver enkelt behandlingsaktivitet. Når der er 
behov herfor, er registerføreren eller den registeransvarlige ansvarlig for at tilvejebringe 
dokumentationen.
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Ændringsforslag 529
Wim van de Camp

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 dokumentere de 
behandlingsaktiviteter, der ifølge en 
risikovurdering indebærer en stor risiko 
for registreredes grundlæggende 
rettigheder, navnlig retten til privatlivets 
fred. Hver registeransvarlig 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. Hver 
registerfører meddeler den 
registeransvarlige alle de oplysninger, der 
er nødvendige med henblik på at opfylde 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Ændringsforslag 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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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 dokumentere hver 
behandlingsaktivitet under dennes ansvar. 
Hver registeransvarlig bør have pligt til at 
samarbejde med tilsynsmyndigheden og 
efter anmodning stille denne 
dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

Or. en

Ændringsforslag 531
Louis Michel

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 beskrive 
behandlingsaktiviteterne under dennes 
ansvar. Hver registeransvarlig bør have 
pligt til at samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og efter anmodning 
stille denne dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

Or. en

Ændringsforslag 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
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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 dokumentere hver 
behandlingsaktivitet under dennes ansvar. 
Hver registeransvarlig bør have pligt til at 
samarbejde med tilsynsmyndigheden og 
efter anmodning stille denne 
dokumentation til rådighed for 
tilsynsmyndigheden, så den kan bruges til 
at kontrollere sådan behandling.

Or. en

Ændringsforslag 533
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre 
databehandlingssikkerheden fremme 
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation og, når det er relevant, 
samarbejde med tredjelande.

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre 
databehandlingssikkerheden fremme 
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation og tredjelande bør, når det er 
relevant, opfordres til at samarbejde.

Or. hu
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Ændringsforslag 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre 
databehandlingssikkerheden fremme
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation og, når det er relevant,
samarbejde med tredjelande.

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 
risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Ved fastsættelsen af 
tekniske standarder og organisatoriske 
foranstaltninger og for at sikre 
databehandlingssikkerheden bør
teknologisk neutralitet, interoperabilitet og 
innovation fremmes og, når det er relevant,
bør tredjelande inddrages.

Or. en

Ændringsforslag 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige eller 
registerføreren vurdere de risici, som 
behandlingen indebærer, og gennemføre 
foranstaltninger, der kan mindske disse 

(66) For at opretholde sikkerheden og 
forhindre behandling i strid med denne 
forordning bør den registeransvarlige 
vurdere de risici, som behandlingen 
indebærer, og gennemføre foranstaltninger, 
der kan mindske disse risici. Disse 
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risici. Disse foranstaltninger bør under 
hensyn til det aktuelle tekniske niveau og 
de omkostninger, som er forbundet med 
deres iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes. Kommissionen bør ved 
fastsættelsen af tekniske standarder og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
sikre databehandlingssikkerheden 
fremme teknologisk neutralitet, 
interoperabilitet og innovation og, når det 
er relevant, samarbejde med tredjelande.

foranstaltninger bør under hensyn til det 
aktuelle tekniske niveau og de 
omkostninger, som er forbundet med deres 
iværksættelse, tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
risiciene og karakteren af de oplysninger, 
der bør beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 536
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 
24 timer, 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 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse. Ansvaret herfor bør 
udelukkende ligge hos den 
registeransvarlige. 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 
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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.

arten af bruddet på persondatasikkerheden 
og indeholde anbefalinger til den berørte 
person med henblik på at afhjælpe de 
mulige skadevirkninger. Underretninger til 
registrerede bør gives så snart, det er 
rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

De registeransvarlige er ikke nødvendigvis bekendt med et brud inden for et bestemt tidsrum. 
Det er vigtigt at anmelde bruddet til databeskyttelsesmyndigheden uden unødig forsinkelse, 
og registerføreren eller den registeransvarlige skal kunne dokumentere, hvilke 
foranstaltninger der er truffet, efter at bruddet på persondatasikkerheden blev opdaget.

Ændringsforslag 537
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 24 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse. Hvis dette ikke kan nås inden 
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timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 24 
timer, 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.

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

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 538
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, (67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 



PE504.340v01-00 136/180 AM\926396DA.doc

DA

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

hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 72
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 72
timer, 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.

Or. en

Ændringsforslag 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
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Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med et brud, der krænker en registrerets 
personoplysninger eller beskyttelsen af 
vedkommendes privatliv, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for 72
timer. Hvis en sådan anmeldelse ikke er 
mulig inden for 72 timer, bør anmeldelsen 
ledsages af en begrundelse for 
forsinkelsen. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger kan blive krænket af et 
lignende brud, bør underrettes om dette
uden unødig forsinkelse, så de har 
mulighed for at 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 være begrundelse for en 
længere forsinkelse.
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Or. pl

Ændringsforslag 540
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden i det land, hvor 
vedkommende er etableret, uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for én 
arbejdsdag. Hvis dette ikke kan nås inden 
for én arbejdsdag, 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, 
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lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. hu

Begrundelse

Ved at angive et antal timer vanskeliggøres det i visse tilfælde at implementere og overholde 
bestemmelsen. 72 timer ville være for lang tid og kan i visse tilfælde svare til tre arbejdsdage.
Én arbejdsdag giver imidlertid en passende frist for øjeblikkelig handling.

Ændringsforslag 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig
forsinkelse og om muligt inden for 24 
timer. Hvis dette ikke kan nås inden for 
24 timer, 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 

(67) Et brud på persondatasikkerheden kan, 
hvis det ikke afhjælpes tilstrækkeligt og 
rettidigt, påføre den berørte person 
betydelige økonomiske tab og sociale 
problemer, herunder identitetsbedrageri. Så 
snart den registeransvarlige bliver bekendt 
med, at et sådant brud har fundet sted, bør 
vedkommende anmelde bruddet til 
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse. 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 
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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.

rimeligt muligt, og i tæt samarbejde med 
tilsynsmyndigheden og bør overholde 
retningslinjer, der er givet af denne eller 
andre relevante myndigheder (f.eks. de 
retshåndhævende myndigheder). 
Registreredes mulighed for at afhjælpe en 
umiddelbar risiko for skade kræver f.eks. 
omgående underretning af de registrerede, 
mens behovet for at gennemføre fornødne 
foranstaltninger mod fortsatte eller 
lignende brud kan begrunde en længere 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 542
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der 
sandsynligvis kan indebære specifikke 
risici for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige eller 
registerføreren inden behandlingen 
foretage en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse, der navnlig 

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes.
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omhandler de planlagte foranstaltninger, 
garantier og systemer, der skal sikre 
beskyttelsen af personoplysninger og 
overensstemmelsen med denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 70 nævner den generelle forpligtelse til at anmelde behandling af 
personoplysninger til tilsynsmyndighederne, som medfører en administrativ og finansiel 
byrde. Denne forpligtelse bør derfor ikke erstattes med en tilsvarende forpligtelse. De 
registeransvarlige bør derimod deltage i høringerne og gennemføre detaljerede 
konsekvensanalyser, som kun skal indgives til tilsynsmyndigheden efter anmodning.

Ændringsforslag 543
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der sandsynligvis 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige eller 
registerføreren inden behandlingen 
foretage en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, der navnlig omhandler de 
planlagte foranstaltninger, garantier og 
systemer, der skal sikre beskyttelsen af 

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne, men 
medlemsstaterne fik mulighed for at 
fritage behandling, som ikke indebærer 
en risiko for registrerede, fra denne 
forordning. Denne forpligtelse medførte en 
administrativ og finansiel byrde, og den 
bidrog ikke i alle tilfælde til at forbedre 
beskyttelsen af personoplysninger. En så 
vilkårlig og generel anmeldelsespligt bør 
derfor afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der sandsynligvis 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige eller 
registerføreren inden behandlingen 
foretage en konsekvensanalyse vedrørende 
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personoplysninger og overensstemmelsen 
med denne forordning.

databeskyttelse, der navnlig omhandler de 
planlagte foranstaltninger, garantier og 
systemer, der skal sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og overensstemmelsen 
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 544
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der sandsynligvis 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige eller 
registerføreren inden behandlingen 
foretage en konsekvensanalyse vedrørende
databeskyttelse, der navnlig omhandler de 
planlagte foranstaltninger, garantier og 
systemer, der skal sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og overensstemmelsen 
med denne forordning.

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne, men 
medlemsstaterne fik mulighed for at 
fritage behandling, som ikke indebærer 
en risiko for registrerede, fra denne 
forordning. Denne forpligtelse medførte en 
administrativ og finansiel byrde, og den 
bidrog ikke i alle tilfælde til at forbedre 
beskyttelsen af personoplysninger. En så 
vilkårlig og generel anmeldelsespligt bør 
derfor afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der sandsynligvis 
kan indebære store risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i medfør 
af deres karakter, omfang eller formål. I 
sådanne tilfælde bør den registeransvarlige 
inden behandlingen foretage en 
konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse 
af privatlivets fred, der navnlig omhandler 
de planlagte foranstaltninger, garantier og 
systemer, der skal sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og overensstemmelsen 
med denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 33 og den 
foreslåede risikobaserede tilgang. Der henvises ligeledes til muligheden for fritagelse for 
anmeldelse, hvis behandlingen indebærer en lav risiko som fastsat i artikel 18 i direktiv 
95/46/EF. Kommissionens forslag indeholder ikke en sådan fritagelse. Den foreslåede 
risikobaserede tilgang, herunder ændringsforslagene til artikel 28 og 33, genindsætter denne 
fritagelse.

Ændringsforslag 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og systemer, som i stedet 
fokuserer på behandling, der 
sandsynligvis kan indebære specifikke 
risici for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af deres 
karakter, omfang eller formål. I sådanne 
tilfælde bør den registeransvarlige eller 
registerføreren inden behandlingen 
foretage en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse, der navnlig 
omhandler de planlagte foranstaltninger, 
garantier og systemer, der skal sikre 
beskyttelsen af personoplysninger og 
overensstemmelsen med denne 
forordning.

(70) Ved direktiv 95/46/EF blev der fastsat 
en generel forpligtelse til at anmelde 
behandling af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse 
medførte en administrativ og finansiel 
byrde, men den bidrog ikke i alle tilfælde 
til at forbedre beskyttelsen af 
personoplysninger. En så vilkårlig og 
generel anmeldelsespligt bør derfor 
afskaffes.

Or. en
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Ændringsforslag 546
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Dette er især relevant i forbindelse 
med nye omfattende registre til 
behandling af meget store mængder 
personoplysninger på regionalt, nationalt 
eller overnationalt plan, der kan berøre 
mange registrerede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Dette er især relevant i forbindelse 
med nye omfattende registre til 
behandling af meget store mængder 
personoplysninger på regionalt, nationalt 
eller overnationalt plan, der kan berøre 
mange registrerede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 548
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71a) De registeransvarlige bør fokusere 
på beskyttelse af personoplysninger i alle 
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faser af et produkts livscyklus fra 
indsamling over behandling til sletning og 
bør fra starten sikre en bæredygtig 
dataforvaltningsramme, som skal følges 
op af en omfattende 
overvågningsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 549
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 71 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71b) Enhver registeransvarlig skal først 
foretage en risikovurdering af 
databehandlingsaktiviteterne og analysere 
de specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i medfør 
af deres karakter, omfang eller formål 
samt vurdere, hvilke af forordningens 
forpligtelser der skal overholdes. 
Risikovurderingen skal ajourføres, hvis de 
nævnte kriterier ændres, og det skal 
kunne dokumenteres, hvis resultaterne 
ikke skaber behov for en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 550
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 71 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71c) Konsekvensanalyser udgør et 
centralt element i enhver bæredygtig 
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databeskyttelsesramme og sikrer, at 
virksomhederne får kendskab til de 
mulige konsekvenser af deres 
databehandlingsaktiviteter. Hvis 
konsekvensanalyserne gennemføres 
grundigt, kan brud på datasikkerheden 
eller midler, der griber ind i privatlivets 
fred, begrænses betydeligt. 
Konsekvensanalyserne vedrørende 
databeskyttelse bør følgelig vedrøre hele 
livscyklussen fra indsamling over 
behandling til sletning og bør i detaljer 
beskrive den planlagte behandling, 
analysere risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 551
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Der kan være tilfælde, hvor det kan 
være fornuftigt og økonomisk at foretage 
en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, som omhandler andet end 
ét enkelt projekt, f.eks. hvis offentlige 
myndigheder eller organer har planer om at 
indføre en fælles applikation eller 
behandlingsplatform, eller hvis flere 
registeransvarlige planlægger at indføre en 
fælles applikation eller 
behandlingsplatform på tværs af en 
industrisektor eller et industrisegment eller 
for en udbredt horisontal aktivitet.

(72) Der kan være tilfælde, hvor det kan 
være nødvendigt at foretage en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse, som omhandler andet end 
ét enkelt projekt, f.eks. hvis offentlige 
myndigheder eller organer har planer om at 
indføre en fælles applikation eller 
behandlingsplatform, eller hvis flere 
registeransvarlige planlægger at indføre en 
fælles applikation eller 
behandlingsplatform på tværs af en 
industrisektor eller et industrisegment eller 
for en udbredt horisontal aktivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 552
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, 
der muligvis ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, og bør fremsætte 
forslag om afhjælpning af en sådan 
situation. En sådan høring bør ligeledes 
gennemføres som led i udarbejdelsen af 
en lovgivningsmæssig foranstaltning, der 
vedtages af det nationale parlament, eller 
af en anden foranstaltning med hjemmel i 
en sådan lovgivningsmæssig 
foranstaltning, som fastlægger karakteren 
af behandlingen og indfører de fornødne 
garantier.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 553
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen kan involvere en høj grad af 
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specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, der 
muligvis ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, og bør fremsætte forslag 
om afhjælpning af en sådan situation. En 
sådan høring bør ligeledes gennemføres 
som led i udarbejdelsen af en 
lovgivningsmæssig foranstaltning, der 
vedtages af det nationale parlament, eller af 
en anden foranstaltning med hjemmel i en 
sådan lovgivningsmæssig foranstaltning, 
som fastlægger karakteren af behandlingen 
og indfører de fornødne garantier.

specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, der 
muligvis ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, og bør fremsætte forslag 
om afhjælpning af en sådan situation. En 
sådan høring bør ligeledes gennemføres 
som led i udarbejdelsen af en 
lovgivningsmæssig foranstaltning, der 
vedtages af det nationale parlament, eller af 
en anden foranstaltning med hjemmel i en 
sådan lovgivningsmæssig foranstaltning, 
som fastlægger karakteren af behandlingen 
og indfører de fornødne garantier.

Or. en

Ændringsforslag 554
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter
høres om en risikobehæftet behandling, 
der muligvis ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, og bør fremsætte 
forslag om afhjælpning af en sådan 
situation. En sådan høring bør ligeledes 
gennemføres som led i udarbejdelsen af en 
lovgivningsmæssig foranstaltning, der 
vedtages af det nationale parlament, eller af 

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør den registeransvarlige dokumentere 
konsekvensanalysen vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred og gøre den 
tilgængelig for tilsynsmyndigheden, når 
denne anmoder herom. 
Tilsynsmyndigheden bør høres som led i 
udarbejdelsen af en lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der vedtages af det 
nationale parlament, eller af en anden 
foranstaltning med hjemmel i en sådan 
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en anden foranstaltning med hjemmel i en 
sådan lovgivningsmæssig foranstaltning, 
som fastlægger karakteren af behandlingen 
og indfører de fornødne garantier.

lovgivningsmæssig foranstaltning, som 
fastlægger karakteren af behandlingen og 
indfører de fornødne garantier.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ændringsforslaget til artikel 34.

Ændringsforslag 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, der 
muligvis ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, og bør fremsætte 
forslag om afhjælpning af en sådan 
situation. En sådan høring bør ligeledes 
gennemføres som led i udarbejdelsen af 
en lovgivningsmæssig foranstaltning, der 
vedtages af det nationale parlament, eller 
af en anden foranstaltning med hjemmel i 
en sådan lovgivningsmæssig 
foranstaltning, som fastlægger karakteren 
af behandlingen og indfører de fornødne 
garantier.

(74) Hvis en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse viser, at 
behandlingen involverer en høj grad af 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, som 
f.eks. at personer fratages en rettighed, 
eller ved brug af bestemte nye teknologier, 
bør tilsynsmyndigheden inden 
iværksættelse af behandlingsaktiviteter 
høres om en risikobehæftet behandling, der 
muligvis ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Høring bør finde sted mellem tilsynsmyndighederne og de registeransvarlige og 
registerførerne, hvis det fremgår, at behandlingen omfatter en høj grad af specifikke risici for 
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, og den risikobehæftede behandling muligvis 
ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag 556
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74a) Konsekvensanalyserne er kun 
nyttige, hvis virksomhederne sikrer, at de 
overholder de løfter, der oprindeligt blev 
fastlagt. De registeransvarlige bør derfor 
med jævne mellemrum undersøge 
opfyldelsen af kravene til databeskyttelse 
for at sikre, at 
databehandlingsmekanismerne 
overholder de løfter, der er fastlagt i 
konsekvensanalysen vedrørende 
databeskyttelse. Den registeransvarlige 
skal ligeledes påvise sin evne til at 
respektere den registreredes egne valg. 
Hvis undersøgelserne påviser manglende 
overholdelse, bør dette fremhæves, og der 
bør fremsættes anbefalinger, som kan 
sikre fuldstændig overholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 557
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74a) Databeskyttelsesorganisationen 
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eller den databeskyttelsesansvarlige 
overvåger den registeransvarliges eller 
registerførerens behandling af 
personoplysninger for efterfølgende at 
kunne rådgive den registeransvarlige eller 
registerføreren om overholdelsen af 
denne forordning. Den 
databeskyttelsesansvarlige påser derved, 
at der ikke er fare for, at den registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder krænkes 
som følge af behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 558
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 74 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74b) Databeskyttelsesorganisationer eller 
databeskyttelsesansvarlige varetager deres 
hverv uafhængigt og modtager ikke 
instrukser med hensyn til udøvelsen af 
hvervet som tilsynsmyndighed med 
henblik på databeskyttelse. 
Databeskyttelsesorganisationen eller den 
databeskyttelsesansvarlige rapporterer 
direkte til ledelsen hos den 
registeransvarlige eller registerføreren.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen referer til artikel 36, stk. 2.

Ændringsforslag 559
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en 
virksomhed og årligt omfatter mere end 
500 registrerede, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter omfatter behandling, som 
kræver regelmæssig og systematisk 
overvågning, bør en person hjælpe den 
registeransvarlige eller registerføreren med 
at kontrollere, at denne forordning 
overholdes internt. Den person, der har 
ansvar for databeskyttelse, bør, uanset om 
han er ansat hos den registeransvarlige 
eller ej, være i stand til at udøve sit hverv i 
fuld uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 560
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person eller et hold fagfolk hjælpe 
den registeransvarlige eller registerføreren
med at kontrollere, at denne forordning 
overholdes internt. Den person, der har 
ansvar for databeskyttelse, bør, uanset om 
han er ansat hos den registeransvarlige 
eller ej, være i stand til at udøve sit hverv i 
fuld uafhængighed. Det endelige ansvar 
bør imidlertid ligge hos organisationens 
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ledelse.

Or. en

Ændringsforslag 561
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor
virksomhed, eller hvis virksomhedens
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen 
foretages af en virksomhed, hvis 
kerneaktiviteter indebærer en stor risiko 
for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, navnlig retten til 
privatlivets fred, herunder regelmæssig og 
systematisk overvågning af registrerede,
uanset de trufne foranstaltninger til 
afhjælpning heraf, bør en person hjælpe 
den registeransvarlige med at kontrollere, 
at denne forordning overholdes internt. 
Den person, der har ansvar for 
databeskyttelse, bør, uanset om han er 
ansat hos den registeransvarlige eller ej, 
være i stand til at udøve sit hverv i fuld 
uafhængighed. I alle andre tilfælde er 
udpegningen af denne person frivillig. 
Den databeskyttelsesansvarlige udpeges 
på grundlag af sine faglige 
kvalifikationer, herunder navnlig 
ekspertise inden for 
databeskyttelseslovgivning og -praksis 
samt evne til at udføre sine opgaver. Det 
nødvendige niveau af ekspertise afgøres 
navnlig ud fra den udførte 
databehandling og den beskyttelse, der 
kræves af de personoplysninger, som 
behandles af registerføreren eller den 
registeransvarlige.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget svarer til ændringsforslaget til artikel 35.

Ændringsforslag 562
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed og årligt omfatter mere end 
500 registrerede, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling af følsomme data 
eller behandling, som kræver regelmæssig 
og systematisk overvågning, bør en person 
hjælpe den registeransvarlige eller 
registerføreren med at kontrollere, at denne 
forordning overholdes internt. Når det 
besluttes, om oplysninger om et stort antal 
registrerede skal behandles, bør 
arkiverede oplysninger, som er begrænset 
således, at de ikke er underlagt den
registeransvarliges normale procedure for 
dataadgang og -behandling og følgelig 
ikke længere kan ændres, ikke medtages. 
Den person, der har ansvar for 
databeskyttelse, bør, uanset om han er 
ansat hos den registeransvarlige eller ej, og 
uanset om han eller hun udøver sit hverv 
på fuldtid, være i stand til at udøve sit 
hverv i fuld uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning



AM\926396DA.doc 155/180 PE504.340v01-00

DA

Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en 
virksomhed, der har mindst 50 
medarbejdere, eller som behandler mindst 
250 registrerede, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.
For at sikre uafhængigheden hos de 
databeskyttelsesansvarlige skal disse 
personer nyde godt af en særlig 
opsigelses- og 
forskelsbehandlingsbeskyttelse som led i 
udførelsen af deres pligter i lighed med 
nationale bestemmelser om beskyttelse af 
medarbejderrepræsentanter. 
Udpegningen af dem bør kun ske med 
samtykke fra 
medarbejderrepræsentanterne. Desuden 
skal de databeskyttelsesansvarlige have 
mulighed for efter- og videreuddannelse 
betalt af de registeransvarlige eller 
registerførerne. 

Or. de

Ændringsforslag 564
Csaba Sógor

Forslag til forordning
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Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed eller vedrører over 249 
registrerede om året, eller hvis 
virksomhedens kerneaktiviteter - uanset 
dens størrelse - omfatter behandling, som 
kræver regelmæssig og systematisk 
overvågning, bør en person hjælpe den 
registeransvarlige eller registerføreren med 
at kontrollere, at denne forordning 
overholdes internt. Når det besluttes, om 
oplysninger vedrørende et stort antal 
registrerede skal behandles, bør 
arkiverede oplysninger, som er begrænset 
således, at de ikke er underlagt den
registeransvarliges normale procedure for 
dataadgang og -behandling og følgelig 
ikke længere kan ændres, ikke medtages.
Den person, der har ansvar for 
databeskyttelse, bør, uanset om han er 
ansat hos den registeransvarlige eller ej, og 
uanset om han udøver dette erhverv på 
fuld tid, være i stand til at udøve sit hverv i 
fuld uafhængighed. Den 
databeskyttelsesansvarlige bør navnlig 
høres forud for udformningen, indkøbet, 
udviklingen og oprettelsen af et system til 
automatisk behandling af 
personoplysninger for at sikre 
overholdelsen af principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

Or. hu

Begrundelse

Definitionen af "store virksomheder" forudsætter over 249 ansatte. En begrænsning til 500 
enkelte sager ville være for høj. For at skabe sammenhæng skal benchmark være 
databehandling vedrørende over 249 personer.
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Ændringsforslag 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.
For at sikre denne uafhængighed bør 
disse personer med ansvar for 
databeskyttelse nyde godt af en særlig 
opsigelses- og 
forskelsbehandlingsbeskyttelse inden for 
rammerne af deres hverv, som svarer til 
den beskyttelse, der gælder for 
fagforeninger og arbejdstagernes 
repræsentanter i henhold til national 
lovgivning og praksis. De 
databeskyttelsesansvarlige udpeges efter 
samtykke fra arbejdstagernes 
repræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person hjælpe den registeransvarlige 
eller registerføreren med at kontrollere, at 
denne forordning overholdes internt. Den 
person, der har ansvar for databeskyttelse, 
bør, uanset om han er ansat hos den 
registeransvarlige eller ej, være i stand til 
at udøve sit hverv i fuld uafhængighed.

(75) Hvis behandlingen foretages i den 
offentlige sektor, eller hvis behandlingen i 
den private sektor foretages af en stor 
virksomhed, eller hvis virksomhedens 
kerneaktiviteter - uanset dens størrelse -
omfatter behandling, som kræver 
regelmæssig og systematisk overvågning, 
bør en person eller en organisation hjælpe 
den registeransvarlige eller registerføreren 
med at kontrollere, at denne forordning 
overholdes internt. Den person, der har 
ansvar for databeskyttelse, eller 
databeskyttelsesorganisationen bør være i 
stand til at udøve sit hverv i fuld 
uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 567
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Den databeskyttelsesansvarlige bør 
mindst besidde følgende kvalifikationer:
omfattende viden om 
databeskyttelseslovgivningens indhold og 
anvendelse, herunder tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, kendskab til de tekniske krav 
til indbygget databeskyttelse, 
databeskyttelse gennem indstillinger og 
datasikkerhed, virksomhedsspecifik viden 
for så vidt angår størrelsen af den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
kendskab til oplysningernes følsomhed,
evne til at gennemføre inspektioner, 
høringer, dokumentation og 
logfilanalyser, og fuldt kendskab til en 
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medarbejderrepræsentants rolle og 
kompetencer. Den registeransvarlige skal 
give den databeskyttelsesansvarlige 
mulighed for at deltage i 
videreuddannelseskurser for at 
vedligeholde den specialviden, der er 
nødvendig til udførelsen af hans eller 
hendes opgaver.

Or. hu

Begrundelse

Samarbejdsevnen kan ikke vurderes fuldt ud og er snarere et spørgsmål om den generelle 
forpligtelse på arbejdspladsen. Kendskab til en medarbejderrepræsentants rolle og 
kompetencer er dog afgørende i henhold til spørgsmål vedrørende databehandling.

Ændringsforslag 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Hvis den databeskyttelsesansvarlige 
er ansat hos den registeransvarlige eller 
registerføreren, bør den 
databeskyttelsesansvarlige for at sikre 
denne uafhængighed nyde godt af en 
særlig opsigelses- og 
forskelsbehandlingsbeskyttelse inden for 
rammerne af sit hverv, der svarer til den 
beskyttelse, der gælder for 
arbejdstagernes repræsentanter i henhold 
til national lovgivning og praksis. Den 
databeskyttelsesansvarlige udpeges efter 
samtykke fra arbejdstagernes 
repræsentanter. Den 
databeskyttelsesansvarlige bør have 
mulighed for en jævnlig videreuddannelse 
inden for almindelig arbejdstid i 
forbindelse med sit hverv og uden løntab. 
Udgifterne til uddannelsen bør betales af 
arbejdsgiveren.
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Or. en

Ændringsforslag 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Sammenslutninger eller andre organer, 
der repræsenterer kategorier af 
registeransvarlige, bør opfordres til at 
udarbejde adfærdskodekser inden for 
rammerne af denne forordning med henblik 
på at fremme den effektive anvendelse af 
denne forordning under hensyntagen til de 
særlige former for behandling, der 
foretages i visse sektorer.

(76) Sammenslutninger eller andre organer, 
der repræsenterer kategorier af 
registeransvarlige, bør opfordres til med 
samtykke fra 
medarbejderrepræsentanterne at 
udarbejde adfærdskodekser inden for 
rammerne af denne forordning med henblik 
på at fremme den effektive anvendelse af 
denne forordning under hensyntagen til de 
særlige former for behandling, der 
foretages i visse sektorer.

Or. de

Ændringsforslag 570
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør
fastlæggelsen af certificeringsordninger
og databeskyttelsesmærkninger og -
mærker fremmes, så registrerede hurtigt 
kan vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester.

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør
tilsynsmyndighederne tildele de 
registeransvarlige og registerførere, som 
anvender forordningen korrekt, 
standardiserede
databeskyttelsesmærkninger, herunder det 
europæiske databeskyttelsesmærke. I 
forbindelse med certificeringen af 
registeransvarlige bør 
tilsynsmyndighederne anvende samme 
standarder, men kan frit fastsætte gebyret 
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herfor. Det europæiske 
databeskyttelsesmærke bør skabe tillid 
blandt de registrerede, sikre 
registeransvarliges retssikkerhed og 
samtidig udbrede de europæiske 
databeskyttelsesstandarder ved at gøre det 
lettere for ikke-europæiske virksomheder 
at komme ind på de europæiske markeder 
og opnå certificering.

Or. en

Ændringsforslag 571
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør 
fastlæggelsen af certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker
fremmes, så registrerede hurtigt kan 
vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester.

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør 
fastlæggelsen af certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og
standardiserede databeskyttelsesmærker
fremmes, så registrerede hurtigt kan 
vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 572
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør 
fastlæggelsen af certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør 
fastlæggelsen af certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
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fremmes, så registrerede hurtigt kan 
vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester.

fremmes, så registrerede hurtigt kan 
vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester. Efter certificeringsproceduren 
kan certificerede virksomheder 
klassificeres, hvis de garanterer et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau og 
træffer passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer vedrørende kravene i denne 
forordning med henblik på at sikre 
behørig beskyttelse af registreredes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 573
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør
fastlæggelsen af certificeringsordninger
og databeskyttelsesmærkninger og -
mærker fremmes, så registrerede hurtigt 
kan vurdere databeskyttelsesniveauet i 
forbindelse med relevante produkter og 
tjenester.

(77) For at forbedre gennemsigtigheden og 
overholdelsen af denne forordning bør
tilsynsmyndighederne tildele de 
registeransvarlige og registerførere, som 
anvender forordningen korrekt, 
standardiserede
databeskyttelsesmærkninger, herunder det 
europæiske databeskyttelsesmærke. I 
forbindelse med certificeringen af 
registeransvarlige bør 
tilsynsmyndighederne anvende samme 
standarder. Gebyret herfor bør være ens i 
alle medlemsstater og bør fastsættes af 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Det 
europæiske databeskyttelsesmærke bør 
skabe tillid blandt de registrerede, sikre 
registeransvarliges retssikkerhed og 
samtidig udbrede de europæiske 
databeskyttelsesstandarder ved at gøre det 
lettere for ikke-europæiske virksomheder 
at komme ind på de europæiske markeder 
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og opnå certificering.

Or. en

Ændringsforslag 574
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 77 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77a) Med henblik på en større gensidig 
anerkendelse af certificeringer for hosting 
af sundhedsdata og oprettelsen af en 
europæisk certificeringsmekanisme bør 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd i 
samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder udarbejde 
retningslinjer og anbefalinger, der kan 
harmonisere de nationale certificeringer 
for hosting af sundhedsdata.

Or. fr

Ændringsforslag 575
Manfred Weber

Forslag til forordning
Betragtning 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78a) For at sikre en effektiv beskyttelse 
af personoplysninger er det med hensyn 
til denne forordnings territoriale 
anvendelsesområde nødvendigt, at den 
også finder anvendelse på behandling, 
opbevaring og anvendelse i tredjelande, 
såfremt der er tale om oplysninger med 
europæisk oprindelse.

Or. de
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Begrundelse

Det skal forhindres, at registerførere finder omgåelsesforhold i tredjelande med lavere eller 
andre databeskyttelsesniveauer. Europæiske oplysninger skal være omfattet af europæiske 
beskyttelsesstandarder overalt i verden, ikke mindst set i lyset af den europæiske 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 576
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Denne forordning berører ikke 
internationale aftaler indgået mellem 
Unionen og tredjelande om videregivelse 
af personoplysninger, herunder de 
fornødne garantier for registrerede.

(79) Denne forordning berører ikke 
internationale aftaler indgået mellem 
Unionen og tredjelande om videregivelse 
af personoplysninger, herunder de 
fornødne garantier for registrerede, som 
sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau for 
borgernes grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 577
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) Kommissionen kan med virkning for 
hele Unionen fastslå, at visse tredjelande, 
et område, en behandlingssektor i et 
tredjeland eller en international 
organisation har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau, og dermed skabe 
retssikkerhed og ensartethed i hele 
Unionen, hvad angår tredjelande eller 
internationale organisationer, der vurderes 
at tilbyde et sådant beskyttelsesniveau. I 
disse tilfælde kan personoplysninger 

(80) Kommissionen kan med virkning for 
hele Unionen fastslå, at visse tredjelande, 
et område, en behandlingssektor i et 
tredjeland eller en international 
organisation har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau, og dermed skabe 
retssikkerhed og ensartethed i hele 
Unionen, hvad angår tredjelande eller 
internationale organisationer, der vurderes 
at tilbyde et sådant beskyttelsesniveau. I 
disse tilfælde kan personoplysninger 
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videregives til disse lande uden krav om 
yderligere godkendelse.

videregives til disse lande uden krav om 
yderligere godkendelse. Kommissionen 
kan efter at have varslet og fyldestgørende 
begrundet det over for tredjelandet 
desuden tilbagekalde en sådan beslutning

Or. en

Ændringsforslag 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Hvis der ikke er vedtaget en afgørelse 
om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, bør den 
registeransvarlige eller registerføreren 
iværksætte foranstaltninger, som kan 
kompensere for den manglende beskyttelse 
i tredjelandet, i form af de fornødne 
garantier for den registrerede. Sådanne 
fornødne garantier kan bestå af anvendelse 
af bindende virksomhedsregler, 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen, 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af en tilsynsmyndighed eller 
kontraktbestemmelser godkendt af en 
tilsynsmyndighed eller andre passende og
forholdsmæssige foranstaltninger, der er 
begrundet af omstændighederne ved en 
videregivelse af personoplysninger eller 
en serie af videregivelser af 
personoplysninger, og som er godkendt af 
en tilsynsmyndighed.

(83) Hvis der ikke er vedtaget en afgørelse 
om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, bør den 
registeransvarlige eller registerføreren 
iværksætte foranstaltninger, som kan 
kompensere for den manglende beskyttelse 
i tredjelandet, i form af de fornødne 
garantier for den registrerede. Sådanne 
fornødne garantier kan bestå af anvendelse 
af bindende virksomhedsregler, 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen, 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af en tilsynsmyndighed eller 
kontraktbestemmelser godkendt af en 
tilsynsmyndighed. De passende
foranstaltninger skal give de registrerede 
samme rettigheder, som gives i 
forbindelse med den interne behandling i 
EU, navnlig vedrørende 
formålsbegrænsning og retten til indsigt,
berigtigelse, sletning og erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) Den registeransvarliges eller 
registerførerens mulighed for at bruge 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen eller af en 
tilsynsmyndighed, bør ikke udelukke 
muligheden for, at den registeransvarlige 
eller registerføreren medtager 
standardbestemmelser om databeskyttelse i 
en bredere kontrakt eller medtager andre 
bestemmelser, såfremt de hverken direkte 
eller indirekte er i strid med de 
standardkontraktbestemmelser, der er 
vedtaget af Kommissionen eller en 
tilsynsmyndighed, eller berører de 
registreredes grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder.

(84) Den registeransvarliges eller 
registerførerens mulighed for at bruge 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen eller af en 
tilsynsmyndighed, bør ikke udelukke 
muligheden for, at den registeransvarlige 
eller registerføreren medtager 
standardbestemmelser om databeskyttelse i 
en bredere kontrakt eller medtager andre 
bestemmelser, såfremt de hverken direkte 
eller indirekte er i strid med de 
standardkontraktbestemmelser, der er 
vedtaget af Kommissionen eller en 
tilsynsmyndighed, eller berører de 
registreredes grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder. I visse scenarier 
kan det være hensigtsmæssigt at tilskynde 
registeransvarlige og registerførere til at 
give endnu mere robuste garantier via 
yderligere kontraktlige forpligtelser, som 
supplerer standardbestemmelserne om 
databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) En koncern bør kunne benytte 
godkendte bindende virksomhedsregler for 
sine internationale videregivelser fra 
Unionen til organisationer inden for samme 
koncern, såfremt sådanne 
virksomhedsregler omfatter væsentlige 
principper og rettigheder, der kan 
håndhæves, med henblik på at sikre de 

(85) En koncern bør kunne benytte 
godkendte bindende virksomhedsregler for 
sine internationale videregivelser fra 
Unionen til organisationer inden for samme 
koncern, såfremt sådanne 
virksomhedsregler omfatter alle væsentlige 
principper og rettigheder, der kan 
håndhæves, med henblik på at sikre de 
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fornødne garantier for videregivelser eller 
kategorier af videregivelser af 
personoplysninger.

fornødne garantier for videregivelser eller 
kategorier af videregivelser af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 581
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86) Videregivelse bør tillades under 
bestemte omstændigheder, hvor den 
registrerede har meddelt sit samtykke, hvor 
videregivelsen er nødvendig i forbindelse 
med en kontrakt eller et retskrav, hvor 
beskyttelsen af væsentlige 
samfundsinteresser i henhold til EU-retten 
eller medlemsstatslovgivning kræver det, 
eller hvor videregivelsen sker fra et 
register, der er oprettet ved lov, og som 
offentligheden eller personer med en 
legitim interesse heri bør kunne konsultere. 
I sidstnævnte tilfælde bør en sådan 
videregivelse ikke omfatte alle 
oplysningerne eller hele kategorier af 
oplysninger i dette register, og når et 
register er beregnet til at blive konsulteret 
af personer, der har en legitim interesse 
heri, bør videregivelse kun ske på 
anmodning af disse personer, eller hvis de 
selv er modtageren.

(86) Videregivelse bør tillades under 
bestemte omstændigheder, hvor den 
registrerede har meddelt sit samtykke, hvor 
videregivelsen er nødvendig i forbindelse 
med en kontrakt eller et retskrav, hvor 
beskyttelsen af væsentlige 
samfundsinteresser i henhold til EU-retten 
eller medlemsstatslovgivning kræver det, 
eller hvor videregivelsen sker fra et 
register, der er oprettet ved lov, og som 
offentligheden eller personer med en 
legitim interesse heri bør kunne konsultere. 
I sidstnævnte tilfælde bør en sådan 
videregivelse ikke omfatte alle 
oplysningerne eller hele kategorier af 
oplysninger i dette register, og når et 
register er beregnet til at blive konsulteret 
af personer, der har en legitim interesse 
heri, bør videregivelse kun ske på 
anmodning af disse personer, eller hvis de 
selv er modtageren, samtidig med at der 
fuldt ud tages hensyn til balancen mellem 
grundlæggende rettigheder og 
registreredes interesser.

Or. en

Ændringsforslag 582
Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(87) Disse undtagelser bør navnlig gælde 
for videregivelse af oplysninger, der 
udføres af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, f.eks. ved international 
udveksling af oplysninger mellem 
konkurrencemyndigheder, skatte- eller 
toldforvaltninger, finansielle 
tilsynsmyndigheder, 
socialsikringsmyndigheder eller de 
kompetente myndigheder for forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse og 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser.
Videregivelse af personoplysninger, der 
udføres af hensyn til sådanne vigtige 
samfundsinteresser, bør kun ske 
lejlighedsvist. I hvert enkelt tilfælde skal 
der foretages en nøje vurdering af alle 
forhold omkring videregivelsen.

Or. en

Ændringsforslag 583
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 584
Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(87) Disse undtagelser bør navnlig gælde 
for videregivelse af oplysninger, der 
udføres af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, herunder international 
udveksling af oplysninger på grundlag af 
internationale aftaler eller ordninger med 
tredjelandsmyndigheder såsom
konkurrencemyndigheder, skatte- eller 
toldforvaltninger, finansielle 
tilsynsmyndigheder, 
socialsikringsmyndigheder, organer, der er 
ansvarlige for bekæmpelse af svig inden 
for sport, eller de kompetente myndigheder 
for forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
og retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser. Videregivelse af 
personoplysninger, der udføres af hensyn 
til sådanne vigtige samfundsinteresser, 
bør kun ske lejlighedsvist. I hvert enkelt 
tilfælde skal der foretages en nøje 
vurdering af alle forhold omkring 
videregivelsen.

Or. en



PE504.340v01-00 170/180 AM\926396DA.doc

DA

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med det foreslåede 
ændringsforslag til artikel 45, stk. 5, idet den foreslåede præcisering af betragtningen vil 
fjerne usikkerheden om, hvorvidt international udveksling af oplysninger mellem 
tilsynsmyndighederne er tilladt af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

Ændringsforslag 585
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 586
Louis Michel

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Disse undtagelser bør navnlig gælde 
for videregivelse af oplysninger, der 
udføres af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, f.eks. ved international 
udveksling af oplysninger mellem 
konkurrencemyndigheder, skatte- eller 

(87) Disse undtagelser bør navnlig gælde 
for videregivelse af oplysninger, der 
udføres af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, f.eks. ved international 
udveksling af oplysninger mellem 
konkurrencemyndigheder, skatte- eller 



AM\926396DA.doc 171/180 PE504.340v01-00

DA

toldforvaltninger, finansielle 
tilsynsmyndigheder, 
socialsikringsmyndigheder eller de 
kompetente myndigheder for forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse og 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser.

toldforvaltninger, finansielle 
tilsynsmyndigheder, 
socialsikringsmyndigheder, organer, der er 
ansvarlige for bekæmpelse af aftalt spil og 
svig inden for sport, eller de kompetente 
myndigheder for forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse og 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 587
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. I forbindelse med 
behandling til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål bør 
samfundets legitime forventninger om 
øget viden tages med i overvejelserne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 588
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 
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registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. I forbindelse med 
behandling til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål bør 
samfundets legitime forventninger om 
øget viden tages med i overvejelserne.

registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. Dette er f.eks. tilfældet, 
når oplysningerne behandles til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål.

Or. en

Ændringsforslag 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. I forbindelse med 
behandling til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål bør 
samfundets legitime forventninger om øget 
viden tages med i overvejelserne.

(88) Videregivelser til historiske, statistiske 
eller videnskabelige forskningsformål bør
tage samfundets legitime forventninger om 
øget viden med i overvejelserne.

Or. en

Ændringsforslag 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 

(88) Videregivelser, der ikke kan betegnes 
som hyppige eller omfattende, kan 
begrundes af den registeransvarliges eller 
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registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. I forbindelse med 
behandling til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål bør 
samfundets legitime forventninger om øget 
viden tages med i overvejelserne.

registerførerens legitime interesse, men 
først efter at de har vurderet og 
dokumenteret alle omstændigheder ved 
videregivelserne. I forbindelse med 
behandling til historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål bør samfundets 
legitime forventninger om øget viden tages 
med i overvejelserne.

Or. en

Ændringsforslag 591
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89) Hvis Kommissionen ikke har truffet 
en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
databeskyttelsesniveauet i et tredjeland, bør 
den registeransvarlige eller registerføreren 
under alle omstændigheder benytte 
løsninger, der giver de registrerede en 
garanti for, at de fortsat vil nyde godt af de 
grundlæggende rettigheder og garantier, 
hvad angår behandling af deres 
personoplysninger i Unionen, når disse 
oplysninger er blevet videregivet.

(89) Hvis Kommissionen ikke har truffet 
en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
databeskyttelsesniveauet i et tredjeland, bør 
den registeransvarlige eller registerføreren 
under alle omstændigheder benytte 
løsninger, der giver de registrerede en 
garanti for, at de fortsat vil nyde godt af de 
grundlæggende rettigheder og garantier, 
hvad angår behandling af deres 
personoplysninger i Unionen, når disse 
oplysninger er blevet videregivet og 
forudsat, at behandlingen ikke er af 
massiv og strukturel art eller har karakter 
af gentagelser.

Or. en

Ændringsforslag 592
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Betragtning 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89) Hvis Kommissionen ikke har truffet 
en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
databeskyttelsesniveauet i et tredjeland, bør 
den registeransvarlige eller registerføreren 
under alle omstændigheder benytte 
løsninger, der giver de registrerede en 
garanti for, at de fortsat vil nyde godt af de 
grundlæggende rettigheder og garantier, 
hvad angår behandling af deres 
personoplysninger i Unionen, når disse 
oplysninger er blevet videregivet.

(89) Hvis Kommissionen ikke har truffet 
en afgørelse om tilstrækkeligheden af 
databeskyttelsesniveauet i et tredjeland, bør 
den registeransvarlige eller registerføreren 
under alle omstændigheder benytte 
løsninger, der giver de registrerede en
juridisk bindende garanti for, at de fortsat 
vil nyde godt af de grundlæggende 
rettigheder og garantier, hvad angår 
behandling af deres personoplysninger i 
Unionen, når disse oplysninger er blevet 
videregivet.

Or. en

Ændringsforslag 593
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter kan være i 
strid med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske personer, der garanteres i Unionen 
af denne forordning. Videregivelser af 
oplysninger bør kun tillades, hvis denne 
forordnings betingelser for videregivelser 
til tredjelande er opfyldt. Det kan bl.a. 
være tilfældet, hvis videregivelsen er 
nødvendig af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, der anerkendes i EU-
retten eller en medlemsstats lovgivning, 

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter kan være i 
strid med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske personer, der garanteres i Unionen 
af denne forordning. Videregivelser af 
oplysninger bør kun tillades, hvis denne 
forordnings betingelser for videregivelser 
til tredjelande er opfyldt. Hvis de 
registeransvarlige eller registerførerne 
møder forskellige tilsynskrav mellem EU's 
og et tredjelands jurisdiktion, skal 
Kommissionen sikre, at EU-retten til 
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som den registeransvarlige er omfattet af. 
Kommissionen bør i en delegeret retsakt 
yderligere præcisere betingelserne for, at 
der er tale om vigtige samfundsinteresser.

enhver tid har forrang. Kommissionen 
skal vejlede og bistå den registeransvarlige
og registerføreren og skal sammen med 
det pågældende tredjeland forsøge at løse 
den jurisdiktionelle tvist.

Or. en

Ændringsforslag 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter kan være
i strid med folkeretten og kan hindre 
virkeliggørelsen af den beskyttelse af 
fysiske personer, der garanteres i Unionen 
af denne forordning. Videregivelser af 
oplysninger bør kun tillades, hvis denne 
forordnings betingelser for videregivelser 
til tredjelande er opfyldt. Det kan bl.a. 
være tilfældet, hvis videregivelsen er 
nødvendig af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, der anerkendes i EU-
retten eller en medlemsstats lovgivning, 
som den registeransvarlige er omfattet af. 
Kommissionen bør i en delegeret retsakt 
yderligere præcisere betingelserne for, at 
der er tale om vigtige samfundsinteresser.

(90) Visse tredjelande vedtager love, 
bestemmelser og andre retlige instrumenter 
med det formål at regulere 
databehandlingsaktiviteter vedrørende 
fysiske og juridiske personer direkte under 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Ekstraterritorial anvendelse af disse love, 
bestemmelser og andre retsakter betragtes i
princippet som værende i strid med 
folkeretten og kan hindre virkeliggørelsen 
af den beskyttelse af fysiske personer, der 
garanteres i Unionen af denne forordning. 
Videregivelser af oplysninger bør kun 
tillades, hvis denne forordnings betingelser 
for videregivelser til tredjelande er opfyldt. 
Det kan bl.a. være tilfældet, hvis 
videregivelsen er nødvendig af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, der anerkendes 
i EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning, som den registeransvarlige er 
omfattet af. Kommissionen bør i en 
delegeret retsakt yderligere præcisere 
betingelserne for, at der er tale om vigtige 
samfundsinteresser. Tilstedeværelsen af 
lovgivning, som blot teoretisk tillader 
ekstraterritorial adgang til europæiske 
borgeres oplysninger, bør behandles 
særskilt uanset anvendelsen af 
lovgivningen og er nok til at tilbagekalde 
anerkendelsen af den pågældende 
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databeskyttelsesordnings eller en 
tilsvarende bilateral aftales 
tilstrækkelighed i dette land.

Or. en

Ændringsforslag 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(97) Når behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med 
aktiviteter, der gennemføres af en 
registeransvarligs eller registerførers 
virksomhed i Unionen, finder sted i mere 
end én medlemsstat, bør en enkelt 
tilsynsmyndighed være ansvarlig for at 
kontrollere den registeransvarliges eller 
registerførerens aktiviteter i hele Unionen 
og for at træffe de relaterede beslutninger 
med henblik på at styrke en ensartet 
anvendelse, sikre retssikkerheden og 
mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere.

(97) Når behandlingen af 
personoplysninger finder sted i mere end 
én medlemsstat, bør en enkelt 
tilsynsmyndighed være ansvarlig for at 
kontrollere den registeransvarliges eller 
registerførerens aktiviteter i hele Unionen 
og for at træffe de relaterede beslutninger 
med henblik på at styrke en ensartet 
anvendelse, sikre retssikkerheden og 
mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere.

Or. en

Begrundelse

One-stop-shop-princippet bør anvendes konsekvent på både EU- og ikke-EU-baserede 
registeransvarlige, som er underlagt lovgivningen.

Ændringsforslag 596
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Betragtning 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(97) Når behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med 
aktiviteter, der gennemføres af en 
registeransvarligs eller registerførers 
virksomhed i Unionen, finder sted i mere 
end én medlemsstat, bør en enkelt
tilsynsmyndighed være ansvarlig for at 
kontrollere den registeransvarliges eller
registerførerens aktiviteter i hele Unionen 
og for at træffe de relaterede beslutninger 
med henblik på at styrke en ensartet 
anvendelse, sikre retssikkerheden og 
mindske den administrative byrde for 
sådanne registeransvarlige og 
registerførere.

(97) Når behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med 
aktiviteter, der gennemføres af en 
registeransvarligs eller registerførers 
virksomhed i Unionen, finder sted i mere 
end én medlemsstat, bør en enkelt 
tilsynsmyndighed fungere som fælles 
kontaktpunkt for den registeransvarlige
eller registerføreren i hele Unionen og for 
at træffe de relaterede beslutninger med 
henblik på at styrke en ensartet anvendelse, 
sikre retssikkerheden og mindske den 
administrative byrde for sådanne 
registeransvarlige og registerførere.

Or. en

Ændringsforslag 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 97 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(97a) Hvis personer er berørt af 
formodede overtrædelser fra en 
virksomheds side i andre medlemsstater 
(f.eks. som forbruger eller arbejdstager), 
skal de kunne henvende sig med deres 
klage til en databeskyttelsesmyndighed 
efter eget valg. Hvis der allerede er indledt 
en sag vedrørende samme klage i en 
anden medlemsstat, kan den nye 
databeskyttelsesmyndighed, der er blevet 
anmodet om at indlede en sag, udsætte 
sagen indtil videre. Den ledende 
databeskyttelsesmyndighed skal 
koordinere med de øvrige berørte 
myndigheder. Ved uenighed mellem de 
involverede myndigheder om retlige 
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spørgsmål forelægges disse spørgsmål for 
EU-Domstolen.

Or. de

Ændringsforslag 598
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Betragtning 97 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(97a) Hvis den registrerede agter at 
indgive klage, bør vedkommende
kunne henvende sig til 
tilsynsmyndigheden i den pågældende 
medlemsstat. Tilsynsmyndigheden kan, 
hvis den finder det hensigtsmæssigt ud fra 
sagens omfang, indlede en koordineret 
indsats mellem de forskellige 
tilsynsmyndigheder, der skal forvaltes af 
den ledende myndighed. Afgørelser truffet 
af denne myndighed finder anvendelse på 
de øvrige tilsynsmyndigheder. De 
uoverensstemmelser, der kan opstå 
mellem tilsynsmyndighederne, skal løses 
inden for rammerne af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører en beslutningstagningsmekanisme for tilsynsmyndighederne, som 
skal anvendes, når borgere i den pågældende medlemsstat indgiver klage. Den ledende 
myndighed kan ud fra sagen omfang indlede en koordineret indsats, hvor mulige 
uoverensstemmelser løses inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Hensigten hermed er at sikre en praktisk anvendelse af systemet, når en registreret indgiver 
en klage.

Ændringsforslag 599
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Betragtning 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(98) Den kompetente myndighed, som 
udgør et sådant centralt kontaktpunkt, bør 
være tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren har sin 
hovedvirksomhed.

(98) Den ledende myndighed, som udgør et 
sådant centralt kontaktpunkt, bør være 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarlige eller register-
føreren har sin hovedvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 600
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Betragtning 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(98) Den kompetente myndighed, som 
udgør et sådant centralt kontaktpunkt, bør 
være tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren har sin 
hovedvirksomhed.

(98) Den kompetente myndighed, som 
udgør et sådant centralt kontaktpunkt, bør 
være tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarlige 
eller registerføreren har sin 
hovedvirksomhed. Hvis der er usikkerhed 
omkring en hovedvirksomhed, bestemmes 
den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed i 
henhold til sammenhængsmekanismen 
efter tilsynsmyndighedens anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 601
Kinga Gál

Forslag til forordning
Betragtning 99

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(99) Selv om denne forordning også 
gælder for de nationale domstoles 
aktiviteter, bør der af hensyn til 

udgår
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domstolenes uafhængighed, når de 
udfører deres retslige opgaver, ikke 
tillægges tilsynsmyndighederne 
kompetence til at behandle 
personoplysninger, når domstolene 
handler som led i deres retspleje. Denne 
undtagelse bør dog alene begrænses til 
egentlige retslige aktiviteter i forbindelse 
med retssager og ikke gælde for andre 
aktiviteter, som dommere kan inddrages i 
efter national lovgivning.

Or. hu


