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Ændringsforslag 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om beskyttelse 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 om 
fri udveksling af sådanne oplysninger

om beskyttelse 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 om 
fri udveksling af sådanne oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 16, stk. 2,

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 16, stk. 1 og 2, og artikel 82, stk. 2, 
litra b) og c), deri, samt artikel 7 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 8, 
stk. 2 og 3, deri,

Or. en
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Ændringsforslag 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger er en grundlæggende 
rettighed. I artikel 8, stk. 1, i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 16, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde fastsættes det, at 
enhver har ret til beskyttelse af 
personoplysninger om vedkommende selv.

(1) Beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger er en grundlæggende 
rettighed. I artikel 8, stk. 1, i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 16, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde fastsættes det, at 
enhver har ret til beskyttelse af 
personoplysninger om vedkommende selv.
I artikel 8, stk. 2, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder fastsættes det, at disse 
oplysninger skal behandles rimeligt, til 
udtrykkeligt angivne formål og på 
grundlag af de berørte personers 
samtykke eller på et andet ved lov 
berettiget fastsat grundlag, og at enhver 
har ret til adgang til indsamlede 
oplysninger, der vedrører ham/hende, og 
til berigtigelse heraf.

Or. en

Ændringsforslag 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er i denne forbindelse nødvendigt 
at lette den frie udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder i EU og 
videregivelsen af oplysninger til
tredjelande og internationale 
organisationer, samtidig med at der sikres 

(4) Hvor det er påkrævet og rimeligt, er 
det i denne forbindelse nødvendigt at lette 
den frie udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder i EU og 
videregivelsen af oplysninger til 
tredjelande og internationale 
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et højt niveau for beskyttelse af 
personoplysninger. Denne udvikling 
kræver, at der opbygges en stærk og mere 
sammenhængende databeskyttelsesramme i 
EU, som understøttes af en effektiv 
håndhævelse.

organisationer, samtidig med at der sikres 
et højt niveau for beskyttelse af 
personoplysninger. Denne udvikling 
kræver, at der opbygges en stærk og mere 
sammenhængende databeskyttelsesramme i 
EU, som understøttes af en effektiv 
håndhævelse.

Or. en

Ændringsforslag 174
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at sikre et ensartet og højt 
niveau for beskyttelse af fysiske personers 
personoplysninger og gøre det lettere at 
udveksle personoplysninger mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder for at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager og 
politisamarbejde. Med det formål skal
niveauet for beskyttelse af fysiske 
personers rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med de 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner være det 
samme i alle medlemsstater. For at sikre 
en effektiv beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen er det 
nødvendigt at styrke de registreredes 
rettigheder og de forpligtelser, der 
påhviler dem, der behandler 
personoplysninger, men der skal også 
gives tilsvarende beføjelser til at 
kontrollere og sikre overholdelsen af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i medlemsstaterne.

(7) Det er vigtigt at sikre et ensartet og højt 
niveau for beskyttelse af fysiske personers 
personoplysninger og gøre det lettere at 
udveksle personoplysninger mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder for at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager og 
politisamarbejde. Med det formål skal der 
være sikret minimumsstandarder i alle 
medlemsstater i forbindelse med de 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner.
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Or. de

Ændringsforslag 175
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at sikre et ensartet og højt 
niveau for beskyttelse af fysiske personers 
personoplysninger og gøre det lettere at 
udveksle personoplysninger mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder for at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager og 
politisamarbejde. Med det formål skal
niveauet for beskyttelse af fysiske 
personers rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med de 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner være det 
samme i alle medlemsstater. For at sikre 
en effektiv beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen er det 
nødvendigt at styrke de registreredes 
rettigheder og de forpligtelser, der påhviler 
dem, der behandler personoplysninger, 
men der skal også gives tilsvarende 
beføjelser til at kontrollere og sikre 
overholdelsen af reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i medlemsstaterne.

(7) Det er vigtigt at sikre et ensartet og højt 
niveau for beskyttelse af fysiske personers 
personoplysninger og gøre det lettere at 
udveksle personoplysninger mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder for at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager og 
politisamarbejde. Med det formål skal
minimumsstandarderne sikres i alle 
medlemsstater i forbindelse med enhver
behandling af personoplysninger af de 
kompetente myndigheder med henblik på 
at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner. For at 
sikre en effektiv beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen er det 
nødvendigt at styrke de registreredes 
rettigheder og de forpligtelser, der påhviler 
dem, der behandler personoplysninger, 
men der skal også gives tilsvarende 
beføjelser til at kontrollere og sikre 
overholdelsen af reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør have som mål at skabe en europæisk minimumsbeskyttelsesstandard og ikke at 
erstatte de eksisterende nationale bestemmelser. Det skal udtrykkeligt være tilladt for 
medlemsstaterne at udstede strengere standarder. Krydshenvisning til udtalelse om JURI's 
udkast.
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Ændringsforslag 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at sikre et ensartet og højt 
niveau for beskyttelse af fysiske personers 
personoplysninger og gøre det lettere at 
udveksle personoplysninger mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder for at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager og 
politisamarbejde. Med det formål skal 
niveauet for beskyttelse af fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder 
i forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner være det 
samme i alle medlemsstater. For at sikre en 
effektiv beskyttelse af personoplysninger i 
Unionen er det nødvendigt at styrke de 
registreredes rettigheder og de 
forpligtelser, der påhviler dem, der 
behandler personoplysninger, men der skal 
også gives tilsvarende beføjelser til at 
kontrollere og sikre overholdelsen af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i medlemsstaterne.

(7) Det er vigtigt at sikre et ensartet og højt 
niveau for beskyttelse af fysiske personers 
personoplysninger og således gøre det 
lettere at udveksle personoplysninger 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder for at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager og 
politisamarbejde. Med det formål skal 
niveauet for beskyttelse af fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder 
i forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner være det 
samme i alle medlemsstater. Det bør 
sikres, at reglerne for beskyttelse af 
fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger anvendes konsekvent 
og ensartet i hele Unionen. For at sikre en 
effektiv beskyttelse af personoplysninger i 
Unionen er det nødvendigt at styrke de 
registreredes rettigheder og de 
forpligtelser, der påhviler dem, der 
behandler personoplysninger, men der skal 
også gives tilsvarende beføjelser til at 
kontrollere og sikre overholdelsen af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 177
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre et ensartet niveau for
beskyttelsen for fysiske personer ved hjælp 
af rettigheder, der kan håndhæves retsligt i 
hele Unionen, og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder, bør direktivet sikre
ensartede regler for beskyttelse og fri 
udveksling af personoplysninger inden for 
politimæssigt og retligt samarbejde i 
straffesager.

(12) For at sikre et minimumsniveau for
beskyttelse for fysiske personer ved hjælp 
af rettigheder, der kan håndhæves retsligt i 
hele Unionen, og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder, bør direktivet sikre en 
minimumsharmonisering med henblik på
beskyttelse og fri udveksling af 
personoplysninger inden for politimæssigt 
og retligt samarbejde i straffesager.

Or. de

Ændringsforslag 178
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre et ensartet niveau for 
beskyttelsen for fysiske personer ved hjælp 
af rettigheder, der kan håndhæves retsligt i 
hele Unionen, og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder, bør direktivet sikre
ensartede regler for beskyttelse og fri 
udveksling af personoplysninger inden for 
politimæssigt og retligt samarbejde i 
straffesager.

(12) For at sikre et minimumsniveau for 
beskyttelsen for fysiske personer ved hjælp 
af rettigheder, der kan håndhæves retsligt i 
hele Unionen, og for at forhindre forskelle, 
der kan hæmme den frie udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder, bør direktivet sikre et 
minimumsniveau af harmonisering for
beskyttelse og fri udveksling af 
personoplysninger inden for politimæssigt 
og retligt samarbejde i straffesager.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør have som mål at skabe en europæisk minimumsbeskyttelsesstandard og ikke at 
erstatte de eksisterende nationale bestemmelser. Det skal udtrykkeligt være tilladt for 
medlemsstaterne at udstede strengere standarder. Krydshenvisning til udtalelse om JURI's 
udkast.

Ændringsforslag 179
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, særlig vedrørende 
national sikkerhed, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer, 
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust.

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, særlig vedrørende 
national sikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 180
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, særlig vedrørende 
national sikkerhed, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer,
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust.

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer,
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust.

Or. en

Ændringsforslag 181
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
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er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, særlig vedrørende 
national sikkerhed, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer,
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust.

er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer,
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust.

Or. en

Begrundelse

Termen "den nationale sikkerhed" forstås forskelligt i de enkelte medlemsstater. For 
klarhedens skyld bør der blot henvises til aktiviteter, "der ikke er omfattet af EU-retten", for 
at forhindre en situation, hvor en medlemsstat under henvisning til den nationale sikkerhed 
kan påberåbe sig fritagelse for retsforfølgelse af forhold, som bør være omfattet af 
bestemmelserne i dette direktiv. Se ordlyden af artikel 2, stk. 3, litra a), (ændringsforslag af 
Jan Philipp Albrecht).

Ændringsforslag 182
Louis Michel

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 

(15) Beskyttelsen af fysiske personer bør 
være teknologineutral og må ikke afhænge 
af de anvendte teknikker, da der ellers vil 
være alvorlig risiko for omgåelse. 
Beskyttelsen af fysiske personer bør gælde 
for både automatisk og manuel behandling 
af personoplysninger, hvis oplysningerne 
er indeholdt eller påtænkes indeholdt i et 
register. Sagsmapper eller samlinger af 
sagsmapper eller deres forsider, som ikke 
er struktureret efter bestemte kriterier, 
henhører ikke under dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i forbindelse med en 
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aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, særlig vedrørende 
national sikkerhed, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer, 
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust.

aktivitet, der falder uden for EU-rettens 
anvendelsesområde, særlig vedrørende 
national sikkerhed, eller på data, der 
behandles af EU-institutioner, -organer, 
-kontorer og -agenturer såsom Europol 
eller Eurojust, eller på data, der behandles 
af kompetente organisationer, som 
bidrager til at bekæmpe manipulation 
inden for sport.

Or. en

Ændringsforslag 183
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. For at afgøre, om en fysisk 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 oplysninger, som er gjort anonyme 
på en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

(16) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. For at afgøre, om en fysisk 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 samarbejder med den 
registeransvarlige. 
Beskyttelsesprincipperne bør ikke gælde 
oplysninger, som er gjort anonyme på en 
sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

Or. de

Ændringsforslag 184
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. For at afgøre, om en fysisk 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 oplysninger, som er gjort anonyme 
på en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

(16) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. For at afgøre, om en fysisk 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 
oplysninger, som er gjort anonyme på en 
sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres under fuld 
hensyntagen til den seneste teknologi og 
teknologiske tendenser.

Or. en

Ændringsforslag 185
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. For at afgøre, om en fysisk 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 oplysninger, som er gjort anonyme 
på en sådan måde, at den registrerede ikke 
længere kan identificeres.

(16) Principperne om databeskyttelse bør 
gælde for alle former for oplysninger om 
en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. For at afgøre, om en fysisk 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. Dette direktiv bør
ikke finde anvendelse på 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 
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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

Direktivet bør helt klart finde anvendelse på oplysninger, der alene indebærer muligheden for 
"udpegning". Denne ordlyd og præciseringen af anonyme oplysninger sikrer sammenhæng
med forordningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag 186
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Enhver behandling af 
personoplysninger skal være rimelig og 
lovlig i forhold til de berørte personer. De 
specifikke formål med behandlingen af 
oplysningerne bør navnlig være eksplicitte.

(18) Enhver behandling af 
personoplysninger skal være rimelig og 
lovlig i forhold til de berørte personer. De 
specifikke formål med behandlingen af 
oplysningerne bør navnlig være eksplicitte
og forståelige for den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 187
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Med henblik på forebyggelse, 
efterforskning og retsforfølgning af 
straffelovovertrædelser er det nødvendigt, 
at de kompetente myndigheder gemmer 
personoplysninger, der er indsamlet i 

udgår
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forbindelse med forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse eller 
retsforfølgning af specifikke 
straffelovsovertrædelser, og behandler 
dem i en bredere kontekst for derved at få 
en forståelse af kriminelle fænomener og 
tendenser, at indsamle 
efterretningsoplysninger om organiserede 
kriminelle netværk og at sammenkoble 
forskellige opdagede overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 188
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Personoplysningerne bør ikke 
behandles til formål, der er uforenelige 
med det formål, hvortil de blev indsamlet. 
Personoplysninger bør være 
hensigtsmæssige, relevante og ikke for 
omfattende i forhold til de formål, hvortil 
de behandles. Der bør træffes enhver 
rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som er urigtige, 
berigtiges eller slettes.

(20) Personoplysningerne bør ikke 
behandles til formål, der er uforenelige 
med det formål, hvortil de blev indsamlet. 
Personoplysninger bør være 
hensigtsmæssige og relevante i forhold til 
de formål, hvortil de behandles. Der bør 
træffes enhver rimelig foranstaltning for at 
sikre, at personoplysninger, som er 
urigtige, berigtiges eller slettes.

Or. en

Ændringsforslag 189
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Personoplysningerne bør ikke 
behandles til formål, der er uforenelige 

(20) Personoplysningerne bør ikke 
behandles til formål, der er uforenelige 
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med det formål, hvortil de blev indsamlet. 
Personoplysninger bør være 
hensigtsmæssige, relevante og ikke for 
omfattende i forhold til de formål, hvortil 
de behandles. Der bør træffes enhver 
rimelig foranstaltning for at sikre, at 
personoplysninger, som er urigtige, 
berigtiges eller slettes.

med det formål, hvortil de blev indsamlet. 
Personoplysninger bør være 
hensigtsmæssige, relevante og begrænset 
til det nødvendige minimum i forhold til 
de formål, hvortil de behandles. Der bør 
træffes enhver rimelig foranstaltning for at 
sikre, at personoplysninger, som er 
urigtige, berigtiges eller slettes.

Or. en

Ændringsforslag 190
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Det simple faktum, at to formål
begge har relation til at forebygge, 
efterforske, opdage eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner, betyder ikke 
nødvendigvis, at de er forenelige. 
Oplysninger om ofre for kriminalitet bør 
f.eks. ikke bruges til at undersøge dem for 
ikke-relaterede forbrydelser, de måske har 
begået. Der er dog tilfælde, hvor 
yderligere behandling til formål, der er 
uforenelige, bør være mulig, om 
nødvendigt for at opfylde en retlig 
forpligtelse, der påhviler den 
registeransvarlige, for at beskytte den 
registreredes eller en anden persons vitale 
interesser eller for at afværge en 
umiddelbar og alvorlig trussel mod den 
offentlige sikkerhed. Medlemsstaterne bør 
derfor kunne vedtage nationale love, der 
giver mulighed for sådanne undtagelser i 
det omfang, det er strengt nødvendigt. 
Sådanne nationale love bør indeholde et 
krav om en individuel vurdering, der tager 
hensyn til alle sagens omstændigheder og 
sørger for tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. 
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retlig godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 191
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Behandling af personoplysninger 
inden for retligt samarbejde i straffesager 
og politisamarbejde indebærer i sagens 
natur behandling af personoplysninger 
om forskellige kategorier af registrerede. 
Der bør således så vidt muligt sondres 
klart mellem personoplysninger om 
forskellige kategorier af registrerede 
såsom mistænkte, personer, der er dømt 
for en straffelovsovertrædelse, ofre eller 
tredjeparter som f.eks. vidner, personer, 
der ligger inde med relevante oplysninger, 
eller mistænktes og dømte kriminelles 
kontaktpersoner og associerede. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår som følge af, at artikel 5 udgår.

Ændringsforslag 192
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Behandling af personoplysninger 
inden for retligt samarbejde i straffesager 
og politisamarbejde indebærer i sagens 

(23) Behandling af personoplysninger 
inden for retligt samarbejde i straffesager 
og politisamarbejde indebærer i sagens 
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natur behandling af personoplysninger om 
forskellige kategorier af registrerede. Der 
bør således så vidt muligt sondres klart 
mellem personoplysninger om forskellige 
kategorier af registrerede såsom mistænkte, 
personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse, ofre eller 
tredjeparter som f.eks. vidner, personer, der 
ligger inde med relevante oplysninger, eller 
mistænktes og dømte kriminelles 
kontaktpersoner og associerede.

natur behandling af personoplysninger om 
forskellige kategorier af registrerede. Der 
bør således sondres klart mellem 
personoplysninger om forskellige 
kategorier af registrerede såsom mistænkte, 
personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse, ofre eller 
tredjeparter som f.eks. vidner, personer, der 
ligger inde med relevante oplysninger, eller 
mistænktes og dømte kriminelles 
kontaktpersoner og associerede.

Or. en

Ændringsforslag 193
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Behandling af personoplysninger 
inden for retligt samarbejde i straffesager 
og politisamarbejde indebærer i sagens 
natur behandling af personoplysninger om 
forskellige kategorier af registrerede. Der 
bør således så vidt muligt sondres klart 
mellem personoplysninger om forskellige 
kategorier af registrerede såsom mistænkte, 
personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse, ofre eller 
tredjeparter som f.eks. vidner, personer, der 
ligger inde med relevante oplysninger, eller 
mistænktes og dømte kriminelles 
kontaktpersoner og associerede.

(23) Behandling af personoplysninger 
inden for retligt samarbejde i straffesager 
og politisamarbejde indebærer i sagens 
natur behandling af personoplysninger om 
forskellige kategorier af registrerede. Der 
bør således sondres klart mellem 
personoplysninger om forskellige 
kategorier af registrerede såsom mistænkte, 
personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse, ofre eller 
tredjeparter som f.eks. vidner, personer, der 
ligger inde med relevante oplysninger, eller 
mistænktes og dømte kriminelles 
kontaktpersoner og associerede.
Medlemsstaterne bør tilvejebringe 
specifikke regler for konsekvenserne af 
denne kategorisering og derved tage 
hensyn til de forskellige målsætninger, 
som der indsamles oplysninger til, og 
sørge for specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger for personer, 
der ikke er mistænkte eller ikke er dømt 
for en straffelovsovertrædelse.
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Or. en

Begrundelse

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Ændringsforslag 194
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Der bør så vidt muligt sondres 
mellem forskellige kategorier af 
oplysninger ud fra, i hvor høj grad disse 
er korrekte og pålidelige. Der bør sondres 
mellem kendsgerninger og personlige 
vurderinger for både at sikre beskyttelsen 
af fysiske personer og kvaliteten og 
pålideligheden af de oplysninger, der 
behandles af de kompetente myndigheder. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår som følge af, at artikel 5 udgår.

Ændringsforslag 195
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Der bør så vidt muligt sondres mellem 
forskellige kategorier af oplysninger ud fra, 
i hvor høj grad disse er korrekte og 
pålidelige. Der bør sondres mellem 
kendsgerninger og personlige vurderinger 
for både at sikre beskyttelsen af fysiske 
personer og kvaliteten og pålideligheden af 
de oplysninger, der behandles af de 
kompetente myndigheder.

(24) Der bør sondres mellem forskellige 
kategorier af oplysninger ud fra, i hvor høj 
grad disse er korrekte og pålidelige. Der 
bør sondres mellem kendsgerninger og 
personlige vurderinger for både at sikre 
beskyttelsen af fysiske personer og 
kvaliteten og pålideligheden af de 
oplysninger, der behandles af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 196
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Der bør så vidt muligt sondres mellem 
forskellige kategorier af oplysninger ud fra, 
i hvor høj grad disse er korrekte og 
pålidelige. Der bør sondres mellem 
kendsgerninger og personlige vurderinger 
for både at sikre beskyttelsen af fysiske 
personer og kvaliteten og pålideligheden af 
de oplysninger, der behandles af de 
kompetente myndigheder.

(24) Der bør sondres mellem forskellige 
kategorier af oplysninger ud fra, i hvor høj 
grad disse er korrekte og pålidelige. Der 
bør sondres mellem kendsgerninger og 
personlige vurderinger for både at sikre 
beskyttelsen af fysiske personer og 
kvaliteten og pålideligheden af de 
oplysninger, der behandles af de 
kompetente myndigheder. Modtageren bør 
underrettes, hvis oplysningerne er blevet 
videregivet ulovligt eller er urigtige. 
Modtageren skal omgående rette 
oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til en sondring i henhold til oplysningernes pålidelighed skal være ubetinget.
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Ændringsforslag 197
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at være lovlig bør en behandling 
af personoplysninger være nødvendig for 
at overholde en retlig forpligtelse, som 
gælder for den registeransvarlige, eller 
nødvendig af hensyn til en kompetent 
myndigheds lovbestemte udførelse af en 
opgave i samfundets interesse eller for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons vitale interesser eller forebygge
en umiddelbar og alvorlig trussel mod den 
offentlige sikkerhed.

(25) For at være lovlig bør en behandling 
af personoplysninger være nødvendig af 
hensyn til en kompetent myndigheds 
lovbestemte udførelse af en opgave i 
samfundets interesse.

Or. en

Begrundelse

Idet nærværende betragtning afspejler de foreslåede ændringer af artikel 7 og den foreslåede 
nye artikel 7a, bør den tilpasses tilsvarende for at præcisere, at alle andre årsager for 
behandling bør ses som undtagelser.

Ændringsforslag 198
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Samtykket bør gives udtrykkeligt i 
en entydig erklæring fra den registrerede, 
som gælder for det konkrete tilfælde og er 
afgivet uden tvang og med kendskab til 
situationen, og som sikrer, at den 
registrerede er klar over, at han giver sit 
samtykke til behandling af 
personoplysninger. Tavshed eller 
inaktivitet kan derfor ikke indebære 
samtykke. Samtykke bør dække alle 
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behandlingsaktiviteter, der foretages til 
det eller de samme formål.

Or. de

Begrundelse

Ny betragtning, som passer til indførelsen af samtykket i artikel 7.

Ændringsforslag 199
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) I enkeltstående og usædvanlige 
tilfælde og på baggrund af loven kan 
behandlingen af personoplysninger også 
tillades af andre årsager, hvor en sådan 
behandling er nødvendig for at overholde 
en retlig forpligtelse, som gælder for den 
registeransvarlige, eller for at beskytte 
den registreredes eller en anden fysisk 
persons vitale interesser eller for at 
forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 200
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, herunder 
genetiske data, bør nyde særlig 

(26) 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 må 
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beskyttelse. Sådanne oplysninger må ikke 
behandles, medmindre behandlingen er 
fastsat i lovgivningen, som indeholder 
passende bestemmelser til beskyttelse af 
den registreredes legitime interesser, eller 
behandlingen er nødvendig for at beskytte 
den registreredes eller en anden persons 
vitale interesser eller vedrører oplysninger, 
som tydeligvis offentliggøres af den 
registrerede.

ikke behandles, medmindre behandlingen 
er fastsat i lovgivningen, som indeholder 
passende bestemmelser til beskyttelse af 
den registreredes legitime interesser, eller 
behandlingen er nødvendig for at beskytte 
den registreredes eller en anden persons 
vitale interesser eller vedrører oplysninger, 
som tydeligvis offentliggøres af den 
registrerede.

Or. de

Ændringsforslag 201
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, herunder 
genetiske data, bør nyde særlig beskyttelse. 
Sådanne oplysninger må ikke behandles, 
medmindre behandlingen er fastsat i 
lovgivningen, som indeholder passende 
bestemmelser til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser, eller 
behandlingen er nødvendig for at beskytte 
den registreredes eller en anden persons 
vitale interesser eller vedrører oplysninger, 
som tydeligvis offentliggøres af den 
registrerede.

(26) Personoplysninger, der i kraft af deres 
karakter er særligt følsomme i forbindelse 
med grundlæggende rettigheder eller 
beskyttelse af privatlivets fred, herunder 
genetiske data, bør nyde særlig beskyttelse. 
Sådanne oplysninger må ikke behandles, 
medmindre behandlingen er fastsat i 
lovgivningen, som indeholder passende 
bestemmelser til beskyttelse af den 
registreredes grundlæggende rettigheder 
og legitime interesser, eller behandlingen 
er nødvendig for at beskytte den 
registreredes eller en anden fysisk persons 
vitale interesser eller vedrører oplysninger, 
som tydeligvis offentliggøres af den 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 202
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
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Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) 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 dette direktiv 
benytte definitionen i FN's konvention om 
barnets rettigheder. Der bør navnlig tages 
hensyn til dette specifikke forhold i de 
garantier, der vedrører 
behandlingssikkerheden. Der skal rettes 
særlig opmærksomhed mod spørgsmålet 
om præcisering af oplysninger til 
identificering af børn, oplysningernes 
pålidelighed over tid og den periode, de 
opbevares i.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til direktiv indeholder næsten ingen henvisninger til børn i modsætning til forslaget 
til forordning. Dette ændringsforslag er i bedre overensstemmelse med forordningen. Det bør 
tages i betragtning, at mange data vedrørende børn, såsom ansigtsbilleder eller fingeraftryk, i 
særlig grad ændrer sig hos børn.

Ændringsforslag 203
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret udelukkende
på automatisk databehandling, der har 
negative retlige virkninger for den 
pågældende, medmindre dette er tilladt ved 
lov og omfattet af passende 

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på delvis eller 
fuldstændig automatisk databehandling, 
der har negative retlige virkninger for den 
pågældende, eller påvirker dem betydeligt,
medmindre dette er tilladt ved lov og 
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foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser.

omfattet af passende foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 204
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret udelukkende
på automatisk databehandling, der har 
negative retlige virkninger for den 
pågældende, medmindre dette er tilladt ved 
lov og omfattet af passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser.

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på delvis eller 
fuldstændig automatisk databehandling, 
der har negative retlige virkninger for den 
pågældende, eller påvirker vedkommende 
betydeligt, medmindre dette er tilladt ved 
lov og omfattet af passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 205
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret udelukkende 
på automatisk databehandling, der har
negative retlige virkninger for den 
pågældende, medmindre dette er tilladt ved 
lov og omfattet af passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser.

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på 
profilering. Databehandling, der har en 
retlig virkning for den pågældende eller på 
anden måde vedrører den pågældende,
bør forbydes, medmindre det er strengt 
nødvendigt i et demokratisk samfund, står 
i et rimeligt forhold til det legitime mål, 
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der forfølges, og udtrykkeligt er tilladt ved 
lov og omfattet af passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes fundamentale rettigheder og
legitime interesser, herunder retten til at 
få relevante oplysninger om den logik, der 
ligger til grund for profileringen. En 
sådan behandling bør under ingen 
omstændigheder indeholde, skabe eller 
diskriminere på baggrund af særlige 
kategorier af oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 206
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret udelukkende 
på automatisk databehandling, der har 
negative retlige virkninger for den 
pågældende, medmindre dette er tilladt ved 
lov og omfattet af passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser.

(27) Enhver fysisk person bør have ret til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret udelukkende 
på automatisk databehandling, der har 
negative virkninger for den pågældende, 
medmindre dette er tilladt ved lov og 
omfattet af passende foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

Or. en

Begrundelse

(Se ordlyden af artikel 9, stk. 1, ændringsforslag af Jan Philipp Albrecht.)

Ændringsforslag 207
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog.

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog. Disse oplysninger 
skal tilpasses den registrerede om 
nødvendigt via anvendelsen af et 
letforståeligt sprog og/eller et 
fremmedsprog.

Or. en

Ændringsforslag 208
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog.

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog, især hvis den 
registrerede er et barn.

Or. en

Ændringsforslag 209
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
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letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog.

letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog. Når den pågældende 
person er et barn, er det nødvendigt, at 
personen modtager oplysninger, som er 
afpasset efter vedkommendes 
forståelsesevne. Oplysningerne kan 
suppleres med personlig bistand.

Or. fr

Ændringsforslag 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog.

(28) For at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder, bør alle oplysninger om den 
registrerede være nemt tilgængelige og 
letforståelige, bl.a. at der benyttes et klart 
og forståeligt sprog. Navnlig hvis den 
registrerede er et barn, skal disse 
oplysninger formidles på en børnevenlig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 211
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til princippet om rimelig 
behandling skal den registrerede navnlig 
informeres om en behandlings eksistens 
og dens formål, hvor længe oplysningerne 
opbevares, hvorvidt der gives ret til at få 
indsigt i og foretage berigtigelse og 
sletning af oplysninger, og om retten til at 
indgive klage. Hvis oplysningerne 
indsamles hos den registrerede, bør den 

udgår



AM\928472DA.doc 29/150 PE506.127v01-00

DA

registrerede også oplyses om, hvorvidt 
vedkommende er forpligtet til at afgive 
sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis vedkommende ikke 
afgiver sådanne oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Dette er en konsekvens af ændringen af artikel 11.

Ændringsforslag 212
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til princippet om rimelig 
behandling skal den registrerede navnlig 
informeres om en behandlings eksistens og 
dens formål, hvor længe oplysningerne 
opbevares, hvorvidt der gives ret til at få 
indsigt i og foretage berigtigelse og 
sletning af oplysninger, og om retten til at 
indgive klage. Hvis oplysningerne 
indsamles hos den registrerede, bør den 
registrerede også oplyses om, hvorvidt 
vedkommende er forpligtet til at afgive 
sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis vedkommende ikke 
afgiver sådanne oplysninger.

(30) I henhold til princippet om rimelig og 
gennemsigtig behandling skal den 
registrerede navnlig informeres om en 
behandlings eksistens og dens formål, dens 
juridiske begrundelse, hvor længe 
oplysningerne opbevares, hvorvidt der 
gives ret til at få indsigt i og foretage 
berigtigelse og sletning af oplysninger, og 
om retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles hos den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt vedkommende er 
forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, 
og om konsekvenserne, hvis vedkommende 
ikke afgiver sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 213
Jan Mulder

Forslag til direktiv
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Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til princippet om rimelig 
behandling skal den registrerede navnlig 
informeres om en behandlings eksistens og 
dens formål, hvor længe oplysningerne 
opbevares, hvorvidt der gives ret til at få 
indsigt i og foretage berigtigelse og 
sletning af oplysninger, og om retten til at 
indgive klage. Hvis oplysningerne 
indsamles hos den registrerede, bør den 
registrerede også oplyses om, hvorvidt 
vedkommende er forpligtet til at afgive 
sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis vedkommende ikke 
afgiver sådanne oplysninger.

(30) I henhold til princippet om rimelig 
behandling skal den registrerede navnlig 
informeres på en gennemsigtig måde om 
en behandlings eksistens og dens formål,
dens juridiske begrundelse, hvor længe 
oplysningerne opbevares, hvorvidt der 
gives ret til at få indsigt i og foretage 
berigtigelse og sletning af oplysninger, og 
om retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles hos den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt vedkommende er 
forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, 
og om konsekvenserne, hvis vedkommende 
ikke afgiver sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 214
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til princippet om rimelig 
behandling skal den registrerede navnlig 
informeres om en behandlings eksistens og 
dens formål, hvor længe oplysningerne 
opbevares, hvorvidt der gives ret til at få 
indsigt i og foretage berigtigelse og 
sletning af oplysninger, og om retten til at 
indgive klage. Hvis oplysningerne 
indsamles hos den registrerede, bør den 
registrerede også oplyses om, hvorvidt 
vedkommende er forpligtet til at afgive 
sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis vedkommende ikke 
afgiver sådanne oplysninger.

(30) I henhold til princippet om rimelig og 
gennemsigtig behandling skal den 
registrerede navnlig informeres om en 
behandlings eksistens og dens formål, hvor 
længe oplysningerne opbevares, hvorvidt 
der gives ret til at få indsigt i og foretage 
berigtigelse og sletning af oplysninger, og 
om retten til at indgive klage. Hvis 
oplysningerne indsamles hos den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt vedkommende er 
forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, 
og om konsekvenserne, hvis vedkommende 
ikke afgiver sådanne oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til princippet om rimelig 
behandling skal den registrerede navnlig 
informeres om en behandlings eksistens og 
dens formål, hvor længe oplysningerne 
opbevares, hvorvidt der gives ret til at få 
indsigt i og foretage berigtigelse og 
sletning af oplysninger, og om retten til at 
indgive klage. Hvis oplysningerne 
indsamles hos den registrerede, bør den 
registrerede også oplyses om, hvorvidt 
vedkommende er forpligtet til at afgive 
sådanne oplysninger, og om 
konsekvenserne, hvis vedkommende ikke 
afgiver sådanne oplysninger.

(30) I henhold til princippet om rimelig og 
gennemsigtig behandling skal den 
registrerede navnlig informeres om en 
behandlings eksistens, dens retsgrundlag
og dens formål, hvor længe oplysningerne 
opbevares, hvorvidt der gives ret til at få 
indsigt i og foretage berigtigelse og 
sletning af oplysninger, og om retten til at 
indgive klage. Desuden skal den 
registrerede underrettes, om en 
profilering der finder sted, og om dens 
tilsigtede konsekvenser. Hvis 
oplysningerne indsamles hos den 
registrerede, bør den registrerede også 
oplyses om, hvorvidt vedkommende er 
forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, 
og om konsekvenserne, hvis vedkommende 
ikke afgiver sådanne oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Registrerede bør underrettes om retsgrundlaget for indsamlingen af deres personoplysninger. 
Dette sikrer også, at den registeransvarlige altid kender retsgrundlaget for sine aktiviteter, 
når der indsamles personoplysninger. Der bør gives oplysninger om profilering, hvis det 
finder sted.

Ændringsforslag 216
Jan Mulder

Forslag til direktiv
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) 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 
navnlig have ret til at kende og blive 
underrettet om det formål, hvortil 
oplysningerne behandles, hvor lang tid de 
gemmes, og hvem modtagerne af 
oplysningerne er, herunder tredjelande. 
Registrerede bør have ret til at få en kopi af 
de personoplysninger, der behandles.

(32) 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 
navnlig, om muligt på forhånd, have ret til 
at kende og blive underrettet om det 
formål, hvortil oplysningerne behandles, 
hvor lang tid de gemmes, og hvem 
modtagerne af oplysningerne er, herunder 
tredjelande. Registrerede bør have ret til at 
få en kopi af de personoplysninger, der 
behandles.

Or. en

Ændringsforslag 217
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have beføjelse til 
at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der udsætter eller 
begrænser informeringen af de registrerede 
eller deres ret til indsigt i oplysningerne, 
eller forhindrer dem i at blive informeret 
eller få indsigt i oplysningerne, i det 
omfang en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning udgør en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under behørigt 
hensyn til den pågældende persons legitime 
interesser, for at undgå, at der lægges 
hindringer i vejen for officielle eller retlige 
undersøgelser, for at undgå, at 
forebyggelsen, opdagelsen, 
efterforskningen og retsforfølgningen af

(33) Medlemsstaterne bør have beføjelse til 
at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der udsætter eller 
begrænser informeringen af de registrerede 
eller deres ret til indsigt i oplysningerne, i 
det omfang en sådan delvis eller 
fuldstændig begrænsning udgør en 
nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til den pågældende 
persons fundamentale rettigheder og
legitime interesser, for at undgå, at der 
lægges hindringer i vejen for officielle eller 
retlige undersøgelser, for at undgå, at 
forebyggelsen, opdagelsen, 
efterforskningen og retsforfølgningen af
straffelovsovertrædelser skades, eller af 
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straffelovsovertrædelser skades, eller af 
hensyn til fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner, for at beskytte den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed 
eller for at beskytte den registreredes 
interesser eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.

hensyn til fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner, for at beskytte den offentlige 
sikkerhed eller for at beskytte den 
registreredes interesser eller andres 
rettigheder og frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 218
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have beføjelse til 
at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der udsætter eller 
begrænser informeringen af de registrerede 
eller deres ret til indsigt i oplysningerne, 
eller forhindrer dem i at blive informeret 
eller få indsigt i oplysningerne, i det 
omfang en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning udgør en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under behørigt 
hensyn til den pågældende persons legitime 
interesser, for at undgå, at der lægges 
hindringer i vejen for officielle eller retlige 
undersøgelser, for at undgå, at 
forebyggelsen, opdagelsen, 
efterforskningen og retsforfølgningen af
straffelovsovertrædelser skades, eller af 
hensyn til fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner, for at beskytte den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed 
eller for at beskytte den registreredes 
interesser eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.

(33) Medlemsstaterne bør have beføjelse til 
at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der udsætter eller 
begrænser informeringen af de registrerede 
eller deres ret til indsigt i oplysningerne, i 
det omfang en sådan delvis eller 
fuldstændig begrænsning udgør en strengt
nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
under behørigt hensyn til den pågældende 
persons fundamentale og legitime 
interesser, for at undgå, at der lægges 
hindringer i vejen for officielle eller retlige 
undersøgelser, for at undgå, at 
forebyggelsen, opdagelsen, 
efterforskningen og retsforfølgningen af
straffelovsovertrædelser skades, eller af 
hensyn til fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner, for at beskytte den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed 
eller for at beskytte den registreredes 
interesser eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Præcisering af grænserne for retten til oplysninger. (Se den nye ordlyd af artikel 11, stk. 4, 
indledning.) 

Ændringsforslag 219
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget urigtige personoplysninger og til 
at få slettet oplysninger, hvis behandlingen 
af sådanne oplysninger ikke er i overens-
stemmelse med hovedprincipperne i dette 
direktiv. Når personoplysningerne 
behandles under en strafferetlig 
efterforskning og straffesag kan retten til 
berigtigelse, retten til information, retten til 
indsigt i eller sletning af oplysningerne 
eller begrænsning af behandlingen heraf 
foretages i henhold til de nationale 
retsplejeregler.

(36) Enhver person bør have ret til at få 
berigtiget urigtige personoplysninger og til 
at få slettet oplysninger, hvis behandlingen 
af sådanne oplysninger ikke er i overens-
stemmelse med principperne i dette 
direktiv. Når personoplysningerne 
behandles under en strafferetlig 
efterforskning og straffesag kan retten til 
berigtigelse, retten til information, retten til 
indsigt i eller sletning af oplysningerne 
eller begrænsning af behandlingen heraf 
foretages i henhold til de nationale 
retsplejeregler.

Or. en

Ændringsforslag 220
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Beskyttelsen af de registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger kræver, at der træffes de 
fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre, at direktivets 
krav opfyldes. For at sikre overholdelsen af 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv, bør den 
registeransvarlige fastlægge strategier og 
gennemføre passende foranstaltninger, som 
navnlig er i overensstemmelse med 
principperne om indbygget databeskyttelse 
og databeskyttelse gennem indstillinger.

Or. pt

Ændringsforslag 221
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder samt 
registeransvarliges og registerføreres 
ansvar kræver en klar fordeling af 
ansvarsområderne under dette direktiv, 
herunder når en registeransvarlig afgør, 
til hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger sammen 
med andre registeransvarlige, eller når en 
behandling foretages på vegne af en 
registeransvarlig. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår som følge af, at artikel 20 udgår.

Ændringsforslag 222
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Den tilsynsførende eller den 
registeransvarlige skal foretage en 
konsekvensvurdering af databeskyttelsen, 
hvis behandlingen af personoplysninger 
sandsynligvis vil indebære specifikke 
risici for den registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, som 
navnlig skal omfatte de planlagte 
foranstaltninger, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer til beskyttelse af 
personoplysninger samt til dokumentation 
af overholdelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 223
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Behandling af personoplysninger på 
dette følsomme område bør kun ske efter 
en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse. Medlemsstaterne bør 
derfor før indførelsen af nye systemer til 
behandling af personoplysninger 
gennemføre en konsekvensanalyse af den 
planlagte behandling, hvad angår 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 224
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at sikre en effektiv beskyttelse af 
de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder ved hjælp af 
forebyggende foranstaltninger bør den 
registeransvarlige eller registerføreren i 
visse tilfælde høre tilsynsmyndigheden 
inden behandlingen.

(41) For at sikre en effektiv beskyttelse af 
de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder ved hjælp af 
forebyggende foranstaltninger bør den 
registeransvarlige eller registerføreren i 
visse tilfælde høre tilsynsmyndigheden 
inden behandlingen. Hvis en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse desuden viser, at 
behandlingen efter al sandsynlighed vil 
involvere en høj grad af specifikke risici 
for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, bør 
tilsynsmyndigheden, inden 
behandlingsaktiviteter iværksættes, kunne 
forhindre en risikobehæftet behandling, 
der ikke er i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 225
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at sikre en effektiv beskyttelse af 
de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder ved hjælp af 
forebyggende foranstaltninger bør den 
registeransvarlige eller registerføreren i 
visse tilfælde høre tilsynsmyndigheden 
inden behandlingen.

(41) For at sikre en effektiv beskyttelse af 
de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder ved hjælp af 
forebyggende foranstaltninger bør den 
registeransvarlige eller registerføreren i 
visse tilfælde høre tilsynsmyndigheden 
inden behandlingen. Hvis behandlingen 
efter al sandsynlighed vil involvere en høj 
grad af specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, bør 
tilsynsmyndigheden, inden 
behandlingsaktiviteter iværksættes, kunne 
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forhindre en risikobehæftet behandling, 
der ikke er i overensstemmelse med dette 
direktiv, og fremsætte forslag til 
afhjælpning af en sådan situation.

Or. en

Ændringsforslag 226
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Brud på persondatasikkerheden kan 
bl.a. skade den berørte persons omdømme, 
hvis ikke de rettidigt afhjælpes på 
betryggende vis. Så snart den 
registeransvarlige bliver opmærksom på, at 
der er sket et sådant sikkerhedsbrud, bør 
vedkommende derfor anmelde bruddet til 
den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred kunne blive krænket af 
sådanne brud, bør uden unødig forsinkelse 
underrettes, så de kan træffe de nødvendige 
forholdsregler. Et brud bør anses for at 
krænke den fysiske persons 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred, hvis det kan indebære 
f.eks. identitetstyveri eller svig, fysisk 
skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme i forbindelse behandlingen af 
personoplysninger.

(42) Brud på persondatasikkerheden kan 
bl.a. skade den berørte persons omdømme, 
hvis ikke de rettidigt afhjælpes på 
betryggende vis. Så snart den 
registeransvarlige bliver opmærksom på, at 
der er sket et sådant sikkerhedsbrud, bør 
vedkommende derfor anmelde bruddet til 
den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred kunne blive krænket af 
sådanne brud, bør uden unødig forsinkelse 
underrettes, så de kan træffe de nødvendige 
forholdsregler. Et brud bør anses for at 
krænke den fysiske persons 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred, hvis det kan indebære 
f.eks. identitetstyveri eller svig, fysisk 
skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme eller økonomiske eller sociale 
skader i forbindelse behandlingen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 227
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Brud på persondatasikkerheden kan 
bl.a. skade den berørte persons omdømme, 
hvis ikke de rettidigt afhjælpes på 
betryggende vis. Så snart den 
registeransvarlige bliver opmærksom på, at 
der er sket et sådant sikkerhedsbrud, bør 
vedkommende derfor anmelde bruddet til 
den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred kunne blive krænket af 
sådanne brud, bør uden unødig forsinkelse 
underrettes, så de kan træffe de nødvendige 
forholdsregler. Et brud bør anses for at 
krænke den fysiske persons 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred, hvis det kan indebære 
f.eks. identitetstyveri eller svig, fysisk 
skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme i forbindelse behandlingen af 
personoplysninger.

(42) Brud på persondatasikkerheden kan 
bl.a. skade den berørte persons omdømme, 
hvis ikke de rettidigt afhjælpes på 
betryggende vis. Så snart den 
registeransvarlige bliver opmærksom på, at 
der er sket et sådant sikkerhedsbrud, bør 
vedkommende derfor anmelde bruddet til 
den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed. Fysiske personer, hvis 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred kunne blive krænket af 
sådanne brud, bør uden unødig forsinkelse 
underrettes, så de kan træffe de nødvendige 
forholdsregler. Et brud bør anses for at 
krænke den fysiske persons 
personoplysninger og ret til beskyttelse af 
privatlivets fred, hvis det kan indebære 
f.eks. identitetstyveri eller svig, fysisk 
skade, betydelig tort eller skade af 
omdømme.

Or. en

Ændringsforslag 228
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Når der fastsættes nærmere regler 
for, hvilket format og hvilke procedurer 
der skal anvendes ved anmeldelse af brud 
på persondatasikkerheden, bør der tages 
behørigt hensyn til omstændighederne ved 
sikkerhedsbruddet, herunder om 
personoplysningerne var beskyttet ved 
passende tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger, der effektivt 
begrænser sandsynligheden for misbrug. 

udgår
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Sådanne regler og procedurer bør 
desuden tage hensyn til de kompetente 
myndigheders legitime interesser, hvis 
tidlig anmeldelse kunne udgøre en 
unødvendig hæmsko for efterforskningen 
af omstændighederne ved et 
sikkerhedsbrud.

Or. de

Begrundelse

Dette er en konsekvens af ændringen af artikel 28 og 29.

Ændringsforslag 229
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Når der fastsættes nærmere regler for, 
hvilket format og hvilke procedurer der 
skal anvendes ved anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden, bør der tages 
behørigt hensyn til omstændighederne ved 
sikkerhedsbruddet, herunder om
personoplysningerne var beskyttet ved 
passende tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger, der effektivt 
begrænser sandsynligheden for misbrug. 
Sådanne regler og procedurer bør desuden 
tage hensyn til de kompetente 
myndigheders legitime interesser, hvis 
tidlig anmeldelse kunne udgøre en 
unødvendig hæmsko for efterforskningen 
af omstændighederne ved et 
sikkerhedsbrud.

(43) Når der fastsættes nærmere regler for, 
hvilket format og hvilke procedurer der 
skal anvendes ved anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden, bør der tages 
behørigt hensyn til omstændighederne ved 
sikkerhedsbruddet, herunder om
personoplysningerne var beskyttet ved 
passende tekniske 
beskyttelsesforanstaltninger, der effektivt 
begrænser sandsynligheden for misbrug. 
Sådanne regler og procedurer bør desuden 
tage hensyn til de kompetente 
myndigheders legitime interesser, hvis 
tidlig anmeldelse kunne udgøre en 
unødvendig hæmsko for efterforskningen 
af omstændighederne ved et 
sikkerhedsbrud. Kryptering bør ikke 
betragtes som ubrydelig.

Or. en
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Ændringsforslag 230
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Visse former for behandling, f.eks. 
profilering, behandling af følsomme 
oplysningskategorier, overvågningen af 
offentligt tilgængelige områder (herunder 
videoovervågning) samt behandlingen af 
genetiske og biometriske data eller af 
oplysninger vedrørende børn udgør 
særlige risici. For at imødekomme disse 
risici bør registeransvarlige udføre en 
konsekvensanalyse vedrørende 
grundlæggende rettigheder, hvis de 
planlægger at iværksætte sådanne 
behandlinger. Denne analyse bør forklare 
risiciene og de foranstaltninger, der er 
truffet for at imødekomme dem, især med 
hensyn til diskrimination. 
Registeransvarlige bør også indhente 
udtalelse fra de registrerede eller deres 
repræsentanter i denne sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 231
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Den registeransvarlige eller 
registerføreren bør udpege en person, der 
skal bistå den registeransvarlige eller 
registerføreren med at overvåge, at 
behandlingen er i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv. Den
kompetente myndigheds enheder kan i 

(44) Den registeransvarlige eller 
registerføreren bør udpege en person, der 
skal bistå den registeransvarlige eller 
registerføreren med at overvåge, at 
behandlingen er i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv. Den 
databeskyttelsesansvarlige skal være i 
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fællesskab udpege en 
databeskyttelsesansvarlig. Den
databeskyttelsesansvarlige skal være i 
stand til at udøve sit hverv uafhængigt og 
effektivt.

stand til at udøve sit hverv uafhængigt og 
effektivt. Dette omfatter regler for at 
undgå interessekonflikter, levere en 
passende mængde ressourcer og en 
passende administrativ tilknytning for at 
undgå indblanding fra den 
registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 232
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Medlemsstaterne bør sikre, at 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland kun sker, hvis det er nødvendigt 
for at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, og den 
registeransvarlige i det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation er en kompetent 
myndighed som defineret i dette direktiv.
Der kan finde videregivelse sted i de 
tilfælde, hvor Kommissionen har afgjort, 
at det pågældende tredjelande eller den 
pågældende internationale organisation 
sikrer et passende beskyttelsesniveau, eller 
hvis der er indført passende 
beskyttelsesforanstaltninger.

(45) Medlemsstaterne bør sikre, at 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland kun sker, hvis det er nødvendigt 
for at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, og den 
registeransvarlige i det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation er en kompetent 
myndighed som defineret i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 233
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Medlemsstaterne bør sikre, at 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland kun sker, hvis det er nødvendigt 
for at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, og den
registeransvarlige i det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation er en kompetent 
myndighed som defineret i dette direktiv. 
Der kan finde videregivelse sted i de 
tilfælde, hvor Kommissionen har afgjort, at 
det pågældende tredjelande eller den 
pågældende internationale organisation 
sikrer et passende beskyttelsesniveau, eller 
hvis der er indført passende 
beskyttelsesforanstaltninger.

(45) Medlemsstaterne bør sikre, at 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland kun sker, hvis det er nødvendigt 
for at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge en eller flere
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner, og den
registeransvarlige i det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation er en kompetent
offentlig myndighed som defineret i dette 
direktiv. Der kan finde videregivelse sted i 
de tilfælde, hvor Kommissionen har 
afgjort, at det pågældende tredjelande eller 
den pågældende internationale organisation 
sikrer et passende beskyttelsesniveau. 
Oplysninger, der videregives til 
kompetente offentlige myndigheder i 
tredjelande, bør ikke behandles yderligere 
til andre formål end det, de blev 
videregivet til.

Or. en

Ændringsforslag 234
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Yderligere videreoverførsler fra 
kompetente myndigheder i tredjelande 
eller internationale organisationer, hvortil 
personoplysninger er blevet videregivet, 
bør kun tillades, hvis videreoverførslen er 
nødvendig til samme specifikke formål 
som den originale videregivelse, og den 
anden modtager også er en kompetent 
offentlig myndighed. Dette kan f.eks. være 
tilfældet, hvis videreoverførsel er 
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nødvendig for forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af den samme 
straffelovsovertrædelse, som var 
begrundelse for den oprindelige 
videregivelse, eller for fuldbyrdelsen af 
den samme strafferetlige sanktion, som 
var begrundelse for den oprindelige 
videregivelse. Yderligere videreoverførsler 
bør ikke være tilladt til generel 
retshåndhævelse. Den kompetente 
myndighed, som foretog den oprindelige 
videregivelse, bør have godkendt 
videreoverførslen.

Or. en

Ændringsforslag 235
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Kommissionen kan med virkning for 
hele EU afgøre, 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 have et sådant beskyttelsesniveau. I disse 
tilfælde kan personoplysninger videregives 
til disse lande uden krav om yderligere 
godkendelse.

(46) Kommissionen kan med virkning for 
hele EU afgøre, at visse tredjelande, et 
område 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 have et sådant beskyttelsesniveau. I disse 
tilfælde kan personoplysninger videregives 
til disse lande uden krav om yderligere 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 236
Louis Michel
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Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Kommissionen kan med virkning for 
hele EU afgøre, 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 have et sådant beskyttelsesniveau. I disse 
tilfælde kan personoplysninger videregives 
til disse lande uden krav om yderligere 
godkendelse.

(46) Kommissionen kan med virkning for 
hele EU afgøre, 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 have et sådant beskyttelsesniveau. I disse 
tilfælde kan personoplysninger videregives 
til disse lande eller til internationale 
organisationer uden krav om yderligere 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 237
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Kommissionen bør ligeledes kunne 
fastslå, at et tredjeland eller et område eller 
en behandlingssektor i det pågældende 
tredjeland eller en international 
organisation ikke har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau. I så fald bør 
videregivelsen af personoplysninger til det 
pågældende tredjeland forbydes, undtagen 
hvis videregivelsen sker på grundlag af en 
international aftale, passende 
beskyttelsesforanstaltninger eller en 
undtagelse. Der bør fastsættes 
bestemmelser om høringsprocedurer 
mellem Kommissionen og de pågældende 
tredjelande eller internationale 
organisationer. En sådan 

(48) Kommissionen bør ligeledes kunne 
fastslå, at et tredjeland eller et område eller 
en behandlingssektor i det pågældende 
tredjeland eller en international 
organisation ikke har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau. I så fald bør 
videregivelsen af personoplysninger til det 
pågældende tredjeland forbydes, undtagen 
hvis videregivelsen sker på grundlag af en 
international aftale, der sikrer det 
minimumsniveau for beskyttelse, som er 
fastsat i dette direktiv, eller en undtagelse. 
Der bør fastsættes bestemmelser om 
høringsprocedurer mellem Kommissionen 
og de pågældende tredjelande eller 
internationale organisationer.
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kommissionsafgørelse bør imidlertid ikke 
påvirke muligheden for at videregive 
oplysninger på grundlag af passende 
beskyttelsesforanstaltninger eller på 
grundlag af en undtagelse, der er fastsat i 
direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 238
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Kommissionen bør ligeledes kunne 
fastslå, at et tredjeland eller et område eller 
en behandlingssektor i det pågældende 
tredjeland eller en international 
organisation ikke har et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau. I så fald bør 
videregivelsen af personoplysninger til det 
pågældende tredjeland forbydes, undtagen 
hvis videregivelsen sker på grundlag af en 
international aftale, passende 
beskyttelsesforanstaltninger eller en 
undtagelse. Der bør fastsættes 
bestemmelser om høringsprocedurer 
mellem Kommissionen og de pågældende 
tredjelande eller internationale 
organisationer. En sådan 
kommissionsafgørelse bør imidlertid ikke 
påvirke muligheden for at videregive 
oplysninger på grundlag af passende 
beskyttelsesforanstaltninger eller på 
grundlag af en undtagelse, der er fastsat i 
direktivet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pt

Ændringsforslag 239
Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Videregivelser af oplysninger, der 
ikke er baseret på en sådan afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, 
bør kun tillades, hvis der er indført de 
fornødne garantier i et retligt bindende 
instrument, der sikrer beskyttelsen af 
personoplysninger, eller hvis den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har vurderet samtlige de forhold, der har 
indflydelse på en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger, og som på grundlag af 
denne vurdering konkluderer, at de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger er til stede. I sager, 
hvor der ikke findes årsager til at tillade 
videregivelse af oplysninger, bør der 
indrømmes undtagelser, hvis det er 
nødvendigt for at beskytte den 
registreredes eller en anden persons vitale 
interesser eller beskytte den registreredes 
legitime interesser, hvis det er fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, der 
videregiver personoplysninger, eller hvis 
det er vigtigt for at forebygge en 
umiddelbar og alvorlig trussel mod en 
medlemsstats eller et tredjelands offentlige 
sikkerhed eller i enkeltsager med henblik 
på forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner eller i 
enkeltsager med henblik på at fastslå et 
retskrav eller gøre det gældende eller 
forsvare det ved en domstol.

(49) Videregivelser af oplysninger, der 
ikke er baseret på en sådan afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, 
bør kun tillades, hvis der er indført de 
fornødne garantier i et retligt bindende 
instrument, der sikrer beskyttelsen af 
personoplysninger. I sager, hvor der ikke 
findes årsager til at tillade videregivelse af 
oplysninger, bør der indrømmes 
undtagelser, hvis det er nødvendigt for at 
beskytte den registreredes eller en anden
fysisk persons vitale interesser eller 
beskytte den registreredes legitime 
interesser, hvis det er fastsat i lovgivningen 
i den medlemsstat, der videregiver 
personoplysninger, eller hvis det er vigtigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod en medlemsstats eller et 
tredjelands offentlige sikkerhed eller i 
enkeltsager med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse eller 
retsforfølgning af specifikke
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner eller i 
enkeltsager med henblik på at fastslå et 
retskrav eller gøre det gældende eller 
forsvare det ved en domstol. Hvis 
Kommissionen har truffet en negativ 
afgørelse om tilstrækkelighed, bør 
anvendelsen af undtagelser begrænses til 
tilfælde, hvor videregivelsen er nødvendig 
for at beskytte den registreredes eller en 
anden persons vitale interesser eller, hvis 
det er afgørende, for at afværge en 
umiddelbar og alvorlig trussel mod en 
medlemsstats eller et tredjelands 
offentlige sikkerhed. Under alle 
omstændigheder skal disse undtagelser 
fortolkes restriktivt. Navnlig bør 
undtagelser ikke bruges til at tillade 
hyppige, omfattende eller strukturelle 
videregivelser. Ved videregivelse af 
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oplysninger om individuelle sager bør 
mængden af oplysninger desuden 
begrænses til det, der er strengt 
nødvendigt. Endvidere bør alle 
videregivelser, der er baseret på en 
undtagelse, dokumenteres grundigt. 
Denne dokumentation bør på anmodning 
stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 240
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) De generelle betingelser for 
tilsynsmyndighedens medlemmer bør 
fastsættes ved lov i hver medlemsstat, og 
der bør navnlig fastsættes bestemmelser 
om, at disse medlemmer udpeges af enten
parlamentet eller regeringen i den 
pågældende medlemsstat, og der bør 
ligeledes fastsættes regler om 
medlemmernes personlige kvalifikationer 
og stilling.

(54) De generelle betingelser for 
tilsynsmyndighedens medlemmer bør 
fastsættes ved lov i hver medlemsstat, og 
der bør navnlig fastsættes bestemmelser 
om, at disse medlemmer udpeges af 
parlamentet i den pågældende medlemsstat, 
og der bør ligeledes fastsættes regler om 
medlemmernes personlige kvalifikationer 
og stilling.

Or. en

Ændringsforslag 241
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Selv om dette direktiv også gælder for 
de nationale domstoles aktiviteter, bør der 
af hensyn til domstolenes uafhængighed, 
når de udfører deres retslige opgaver, ikke 

(55) Selv om dette direktiv også gælder for 
de nationale domstoles aktiviteter, bør der 
af hensyn til domstolenes uafhængighed, 
når de udfører deres retslige opgaver, ikke 
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tillægges tilsynsmyndighederne 
kompetence til at behandle 
personoplysninger, når domstolene handler 
som led i deres retspleje. Denne 
undtagelse bør dog begrænses til egentlige 
retslige aktiviteter i forbindelse med 
retssager og ikke gælde for andre 
aktiviteter, som dommere kan inddrages i 
efter national lovgivning.

tillægges tilsynsmyndighederne 
kompetence til at behandle 
personoplysninger, når domstolene handler 
som led i deres retspleje.

Or. de

Ændringsforslag 242
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) For at sikre en ensartet overvågning 
og håndhævelse af dette direktiv i hele 
Unionen bør tilsynsmyndighederne i hver 
medlemsstat have samme pligter og 
effektive beføjelser, herunder 
undersøgelsesbeføjelser, beføjelser til 
retligt bindende indgriben og beføjelser til 
at træffe afgørelser og fastsætte 
sanktioner, navnlig i tilfælde af klager fra 
fysiske personer, samt beføjelse til at 
optræde som part i retssager.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 243
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Hver tilsynsmyndighed bør behandle 
klager, der indgives af registrerede, og 

(57) Hver tilsynsmyndighed bør behandle 
klager, der indgives af registrerede, og 
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undersøge sagen. Undersøgelsen af en 
klage bør gennemføres med forbehold af 
domstolsprøvelse, i det omfang det er 
relevant i det konkrete tilfælde.
Tilsynsmyndigheden bør underrette den 
registrerede om gennemførelsen og 
resultatet af klagen inden for en rimelig 
frist. Hvis sagen kræver yderligere 
undersøgelse eller koordinering med en 
anden tilsynsmyndighed, bør den 
registrerede underrettes herom.

undersøge sagen. Tilsynsmyndigheden bør 
underrette den registrerede om 
gennemførelsen og resultatet af klagen 
inden for en rimelig frist. Hvis sagen 
kræver yderligere undersøgelse eller 
koordinering med en anden 
tilsynsmyndighed, bør den registrerede 
underrettes herom.

Or. de

Begrundelse

Dette er en konsekvens af, at det repræsentative søgsmål og søgsmålsretten for 
datatilsynsmyndigheder i artikel 50 udgår.

Ændringsforslag 244
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen 
af deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, bør have ret til 
at indgive klage eller udøve retten til 
domstolsprøvelse på vegne af den 
registrerede, hvis denne på behørig vis 
har givet dem bemyndigelse hertil, eller til 
uafhængigt af en klage fra den 
registrerede på egne vegne at indgive 
klage, hvis de vurderer, at der har fundet 
et brud på persondatasikkerheden sted. 

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette er en konsekvens af, at det repræsentative søgsmål og søgsmålsretten for 
datatilsynsmyndigheder i artikel 50 udgår.

Ændringsforslag 245
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte registreredes rettigheder og 
interesser i forbindelse med beskyttelsen af 
deres personoplysninger, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, bør have ret til at 
indgive klage eller udøve retten til 
domstolsprøvelse på vegne af den 
registrerede, hvis denne på behørig vis har 
givet dem bemyndigelse hertil, eller til 
uafhængigt af en klage fra den registrerede 
på egne vegne at indgive klage, hvis de 
vurderer, at der har fundet et brud på 
persondatasikkerheden sted.

(61) Alle organer, organisationer eller 
sammenslutninger, der har til formål at 
beskytte fysiske personers rettigheder og 
interesser, og som er etableret i 
overensstemmelse med en medlemsstats 
lovgivning, bør have ret til at indgive klage 
eller udøve retten til domstolsprøvelse på 
vegne af den registrerede, eller til 
uafhængigt af en klage fra den registrerede 
på egne vegne at indgive klage, hvis de 
vurderer, at der har fundet et brud på 
persondatasikkerheden sted, eller hvis de 
vurderer, at en registeransvarlig ikke har 
overholdt principperne om indbygget 
databeskyttelse og databeskyttelse gennem 
indstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 246
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Personer, der lider skade som følge af 
en ulovlig behandling, bør have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
registerføreren, som kan fritages for 

(64) Personer, der lider skade, uanset om 
den er økonomisk eller ej, som følge af en 
ulovlig behandling, bør kun have ret til 
erstatning fra den registeransvarlige eller 
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erstatningsansvar, hvis det bevises, at den 
pågældende ikke er skyld i den forvoldte 
skade, særlig hvis den pågældende fastslår, 
at fejlen ligger hos den registrerede, eller i 
tilfælde af force majeure.

registerføreren, som kun kan fritages for 
erstatningsansvar, hvis det bevises, at den 
pågældende ikke er skyld i den forvoldte 
skade, særlig hvis den pågældende fastslår, 
at fejlen ligger hos den registrerede, eller i 
tilfælde af force majeure.

Or. en

Ændringsforslag 247
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65a) Videregivelse af personoplysninger 
til andre myndigheder eller private parter 
i Unionen er forbudt, medmindre 
videregivelsen sker i henhold til 
lovgivningen, og modtageren er 
hjemmehørende i en medlemsstat, og 
ingen legitime og specifikke interesser hos 
den registrerede hindrer videregivelsen, 
og hvis videregivelsen er nødvendig i en 
specifik sag for den registeransvarlige, 
enten med henblik på udførelsen af en 
opgave, som denne har fået pålagt i 
henhold til lovgivningen, eller for at 
forebygge en umiddelbar og alvorlig 
risiko for den offentlige sikkerhed eller 
for at undgå, at privatpersoners 
rettigheder lider alvorlig skade. Den 
registeransvarlige bør underrette 
modtageren om behandlingens formål. 
Modtageren bør også underrettes om 
restriktioner for behandlingen og sikre, at 
disse overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 248
Jan Mulder
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Forslag til direktiv
Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65a) Videregivelse af personoplysninger 
til andre myndigheder eller private 
instanser i Unionen forbydes, medmindre 
det sker med henblik på forebyggelse af 
en umiddelbar og alvorlig trussel mod den 
offentlige sikkerhed eller forebyggelse af 
alvorlige krænkelser af enkeltpersoners 
rettigheder. Den registeransvarlige bør 
underrette modtageren om behandlingens 
formål. Modtageren bør også underrettes 
om restriktioner for behandlingen og 
sikre, at disse overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 249
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger, nemlig at beskytte fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, især retten til 
beskyttelse af personoplysninger, og sikre 
fri udveksling af personoplysninger 
mellem de kompetente myndigheder i 
Unionen, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen. Der bør navnlig vedtages 
delegerede retsakter med nærmere 
bestemmelser om anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

udgår
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relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør sikre en samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet, når den udarbejder 
og gennemfører delegerede retsakter

Or. de

Ændringsforslag 250
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) For at sikre, at der opstilles ensartede 
betingelser for gennemførelsen af dette 
direktiv, bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser i henseende til 
de registeransvarliges og registerførernes 
dokumentation, behandlingssikkerhed, 
navnlig med hensyn til 
krypteringsstandarder, anmeldelse af 
brud på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der skal sikres af 
et tredjeland, et territorium eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
en international organisation. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 251
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Undersøgelsesproceduren bør finde 
anvendelse i forbindelse med vedtagelse af 
foranstaltninger om de registeransvarliges 
og registerførernes dokumentation, 
behandlingssikkerhed, anmeldelse af brud 
på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden og det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der skal sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation, idet der er tale 
om generelle retsakter.

(68) Undersøgelsesproceduren bør finde 
anvendelse i forbindelse med vedtagelse af 
foranstaltninger om de registeransvarliges 
og registerførernes dokumentation, 
behandlingssikkerhed og det tilstrækkelige 
databeskyttelsesniveau, der skal sikres af et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation, idet der er tale 
om generelle retsakter.

Or. de

Ændringsforslag 252
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Målene for dette direktiv, nemlig at 
beskytte fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder navnlig deres ret til beskyttelse 
af personoplysninger og fri udveksling af 
personoplysninger mellem de kompetente 
myndigheder i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan derfor på 
grund af foranstaltningens omfang eller 
virkninger bedre nås på EU-plan. 
Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

udgår
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artikel, rækker dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Or. de

Ændringsforslag 253
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Specifikke bestemmelser om de 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, der 
forekommer i EU-retsakter, som er 
vedtaget før vedtagelsen af dette direktiv, 
og som regulerer behandlingen af 
personoplysninger mellem medlemsstater 
og medlemsstaters udpegede 
myndigheders adgang til 
informationssystemer, der er udviklet i 
medfør af traktaterne, bør finde uændret 
anvendelse. Kommissionen bør se 
nærmere på sammenhængen mellem 
direktivet og retsakter, der er vedtaget før 
vedtagelsen af dette direktiv, og som 
regulerer behandlingen af 
personoplysninger mellem medlemsstater 
eller medlemsstaters udpegede 
myndigheders adgang til 
informationssystemer, der er udviklet i 
medfør af traktaterne, med det formål at 
vurdere, om der er behov for at tilpasse 
disse specifikke bestemmelser til 
direktivet.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 254
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) For at sikre en overordnet og 
sammenhængende beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen, bør 
internationale aftaler, som 
medlemsstaterne indgår inden dette 
direktivs ikrafttræden, ændres i 
overensstemmelse med dette direktiv.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 255
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) For at sikre en overordnet og 
sammenhængende beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen, bør 
internationale aftaler, som medlemsstaterne 
indgår inden dette direktivs ikrafttræden, 
ændres i overensstemmelse med dette 
direktiv.

(73) For at sikre en overordnet og 
sammenhængende beskyttelse af 
personoplysninger i Unionen, bør 
internationale aftaler, som Unionen eller
medlemsstaterne indgår inden dette 
direktivs ikrafttræden, ændres i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 256
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes regler om 
beskyttelse 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.

1. I dette direktiv fastsættes regler om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at
afværge og forebygge risici for den 
offentlige sikkerhed, sikre fremtidig 
strafferetslig forfølgelse, forebygge,
efterforske, opdage eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med politiets forebyggelse af risici er der vanskeligheder ved afgrænsningen af 
direktivets og forordningens anvendelsesområder. Hvis den risiko, der skal afværges, ikke er 
belagt med straf, og politiet derfor ikke forebygger en strafbar handling i henhold til artikel 1, 
stk. 1, i forslaget til direktivet, finder direktivet ikke anvendelse (f.eks. fil for savnede 
personer, selvmordere). Bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse er helt 
upassende for så vidt angår forebyggelse af risici.

Ændringsforslag 257
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med dette direktiv: 

2. Minimumsbestemmelserne i dette 
direktiv hindrer ikke medlemsstaterne i at 
bevare eller vedtage bestemmelser til 
beskyttelse af personoplysninger, som 
sikrer en højere beskyttelsesstandard.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør have som mål at skabe en europæisk minimumsbeskyttelsesstandard og ikke at 
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erstatte de eksisterende nationale bestemmelser. Det skal udtrykkeligt være tilladt for 
medlemsstaterne at udstede strengere standarder.

Ændringsforslag 258
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med dette direktiv:

2. Minimumsbestemmelserne i dette 
direktiv hindrer ikke medlemsstaterne i at 
bevare eller vedtage bestemmelser til 
beskyttelse af personoplysninger, som
sikrer en højere beskyttelsesstandard. 
Medlemsstaterne sikrer som minimum i 
overensstemmelse med dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør have som mål at skabe en europæisk minimumsbeskyttelsesstandard og ikke at 
erstatte de eksisterende nationale bestemmelser. Det skal udtrykkeligt være tilladt for 
medlemsstaterne at udstede strengere standarder. Henvisning til udtalelse om JURI's udkast.

Ændringsforslag 259
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
beskyttes 

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 260
Carlos Coelho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
beskyttes

a) at fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især 
retten til beskyttelse af personoplysninger
og beskyttelse af privatlivets fred, 
beskyttes

Or. pt

Ændringsforslag 261
Nuno Melo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
beskyttes

a) at fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
beskyttes og at ikke-forskelsbehandling på 
grundlag af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap eller sygdom, 
alder eller seksuel orientering fremmes 

Or. pt

Ændringsforslag 262
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at udvekslingen af personoplysninger 
mellem de kompetente myndigheder i EU 

udgår
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ikke indskrænkes eller forbydes af 
grunde, der vedrører beskyttelsen af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger. 

Or. de

Ændringsforslag 263
Carlos Coelho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at udvekslingen af personoplysninger 
mellem de kompetente myndigheder i EU 
ikke indskrænkes eller forbydes af grunde, 
der vedrører beskyttelsen af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger, som følge af den frie
udveksling af data, som angivet i artikel 
16 i TEUF. Fri udveksling af data 
vedrører ikke medlemsstater, som ikke er 
bundet til denne lovmæssige retsakt.

Or. pt

Ændringsforslag 264
Nuno Melo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at udvekslingen af personoplysninger 
mellem de kompetente myndigheder i EU 
ikke indskrænkes eller forbydes af grunde, 
der vedrører beskyttelsen sikret under litra 
a).

Or. pt
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Ændringsforslag 265
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Dette direktivs bestemmelser anvendes 
på behandling af personoplysninger, der 
helt eller delvis foretages automatisk, samt 
på anden behandling end automatisk 
behandling af personoplysninger, der er 
eller vil blive indeholdt i et register.
Direktivet finder ikke anvendelse, hvis 
personoplysningerne er indeholdt eller 
påtænkes indeholdt i sagsakter eller 
samlinger af sagsakter, som føres i 
papirform.

Or. de

Ændringsforslag 266
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Behandlingen eller udvekslingen af 
personoplysninger mellem kompetente 
myndigheder inden for Unionen har 
behov for et retsgrundlag i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning. Dette direktiv 
skaber ikke i sig selv et sådant 
retsgrundlag.

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Til behandling og udveksling af personoplysninger er der stadig behov for et 
ekstra retsgrundlag. Dette direktiv harmoniserer kun databeskyttelsesreglerne for sådanne 
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tilfælde.

Ændringsforslag 267
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 268
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 269
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 270
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 271
Jan Mulder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En global tilgang til databeskyttelse betyder også, at EU-institutioner, -organer, -kontorer og 
-agenturer skal medtages i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 273
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 274
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 275
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 276
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en god beskyttelse er det vigtigt, at begreberne "personoplysninger" og 
"registreret" ikke defineres for snævert. Direktivet bør helt klart finde anvendelse på 
oplysninger, der alene indebærer muligheden for "udpegning", og det skal understreges, at 
online- eller offline-id'er i de fleste tilfælde betragtes som personoplysninger. Det er vigtigt at 
have brede definitioner af "personoplysninger" og "registreret", for at beskyttelsen kan være 
fremtidssikret. Denne definition sikrer sammenhængen med forordningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag 277
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "strafbar handling": også en 
handling, der i henhold til 
medlemsstaternes nationale lovgivning 
forfølges af forvaltningsmyndighederne, 
fordi den udgør en overtrædelse af 
retsreglerne, og hvor afgørelsen også kan 
indbringes for en domstol med 
kompetence i straffesager

Or. de

Begrundelse

Baseret på artikel 3 i EU's konvention om gensidig retshjælp.

Ændringsforslag 278
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "profilering": enhver form for 
automatisk behandling, der har til formål 
at vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person eller 
analysere eller forudsige navnlig den 
fysiske persons økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd

Or. en

Ændringsforslag 279
Nuno Melo

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "profilering": en teknik til automatisk 
behandling af oplysninger bestående af en 
kategorisering af en person, navnlig rettet 
mod at tage beslutninger vedrørende 
personen eller for at undersøge eller 
bestemme personens personlige 
præferencer, opførsel og vaner 

Or. pt

Ændringsforslag 280
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "begrænsning af behandling": 
markering af opbevarede 
personoplysninger med den hensigt at 
begrænse den fremtidige behandling af 
disse oplysninger

4) "blokering": markering af opbevarede 
personoplysninger med den hensigt at 
begrænse den fremtidige behandling af 
disse oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 281
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 282
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er ligegyldigt, hvad der forårsager bruddet på persondatasikkerheden. I stedet for et brud 
på sikkerheden kan det også ske ved et uheld, forsømmelighed eller af andre årsager.

Ændringsforslag 283
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "kompetente myndigheder": enhver 
offentlig myndighed med ansvar for at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner

14) "kompetente myndigheder": enhver 
offentlig myndighed, i overensstemmelse
med den respektive lovgivning i hver 
medlemsstat, med ansvar for at forebygge, 
efterforske, opdage eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner

Or. pt
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Ændringsforslag 284
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "mærkning": mærkning af 
opbevarede personoplysninger med den 
hensigt at begrænse den fremtidige 
behandling af disse oplysninger.

Or. nl

Begrundelse

Forklaring: afstemning af direktivforslagets tekst med rammeafgørelsen om databeskyttelse 
(artikel 2, litra j)). Af artikel 16 fremgår den registeransvarliges forpligtelse til at mærke 
data. Begrebet mærkning er imidlertid ikke nærmere omtalt. Dette ændringsforslag råder bod 
herpå.

Ændringsforslag 285
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "indbygget databeskyttelse": enhver 
indarbejdning af hensynet til 
databeskyttelse i alle faser af en 
teknologis livscyklus, fra den første 
udformning til indførelse på markedet, 
brug og bortskaffelse.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for en definition af indbygget databeskyttelse, da dette begreb anvendes gennem 
hele direktivet.
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Ændringsforslag 286
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "databeskyttelse gennem 
indstillinger": privatlivsbeskyttende 
indstillinger i tjenester og produkter, som 
skal være i overensstemmelse med de 
generelle principper om databeskyttelse, 
f.eks. gennemsigtighed, dataminimering, 
formålsbegrænsning, integritet, 
opbevaringsminimering, indgriben og 
ansvarliggørelse.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for en definition af databeskyttelse gennem indstillinger, da dette begreb 
anvendes gennem hele direktivet.

Ændringsforslag 287
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "anonymisering": ændring af 
personoplysninger på en sådan måde, at 
oplysninger ikke længere eller kun med 
en uforholdsmæssig stor investering af 
tid, udgifter og arbejdskraft kan henføres 
til en identificeret eller identificerbar 
fysisk person

Or. de

Ændringsforslag 288
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "EU's informationssystemer": kun 
informationssystemer, som er etableret i 
medfør af traktatens tredje del, afsnit V, 
kapitel 4 eller 5, i TEUF eller i medfør af 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab

Or. de

Ændringsforslag 289
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15c) "den registreredes samtykke": 
enhver frivillig, specifik, informeret og 
udtrykkelig viljestilkendegivelse baseret 
på en erklæring eller klar bekræftelse fra 
den registrerede, hvorved den registrerede 
indvilliger i, at personoplysninger om 
vedkommende gøres til genstand for 
behandling

Or. de

Begrundelse

Ændringen indfører den registreredes samtykke inden for snævre grænser. Selv om borger og 
stat principielt ikke kan ligestilles, kan samtykket i det enkelte tilfælde fungere som en 
begrundelse, f.eks. i forbindelse med DNA-massetests.

Ændringsforslag 290
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15d) "kompetente myndigheder": enhver 
offentlig myndighed med ansvar for at 
forebygge risici, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, 
herunder EU's organer, institutioner, 
kontorer og agenturer.

Or. de

Ændringsforslag 291
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal behandles loyalt og lovligt a) skal behandles lovligt, loyalt og på en 
forståelig og kontrollerbar måde

Or. de

Begrundelse

Ændringen tilpasser direktivet til teksten i databeskyttelsesforordningen. I henhold til 
pakkemodellen bør der gælde samme principper for databehandlingen i de to retsakter.

Ændringsforslag 292
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Svarer til det tilsvarende ændringsforslag til forslaget om en generel forordning om 
databeskyttelse

Ændringsforslag 293
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal behandles loyalt og lovligt a) skal behandles loyalt og lovligt og på en 
gennemsigtig måde

Or. en

Ændringsforslag 294
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 295
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal indsamles til udtrykkeligt angivne b) skal indsamles til udtrykkeligt angivne 
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og legitime formål og ikke behandles
yderligere på en måde, der er uforenelige
med disse formål

og legitime formål og ikke bruges
yderligere til andre formål, selvom de er 
forenelige med disse formål, medmindre 
det er lovbestemt

Or. pt

Ændringsforslag 296
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) skal være passende, relevante og
begrænset til det minimum, der er 
nødvendigt til formålene med 
behandlingen af oplysningerne; de må 
kun behandles, såfremt en anonymiseret 
behandling ikke er tilstrækkelig for det 
pågældende formål

Or. de

Begrundelse

Ændringen tilpasser direktivet til teksten i databeskyttelsesforordningen. I henhold til 
pakkemodellen bør der gælde samme principper for databehandlingen i de to retsakter.

Ændringsforslag 297
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) skal være tilstrækkelige, relevante og
begrænset så meget som muligt i forhold 
til de formål, hvortil de behandles

Or. en
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Ændringsforslag 298
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En vigtig præcisering, der skal mindske afstanden mellem databeskyttelsesdirektivet og 
forordningen om databeskyttelse og sikre, at videregivelse af personoplysninger fra 
forordningens anvendelsesområde til direktivets anvendelsesområde er dækket.

Ændringsforslag 299
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

begrænset til minimum i forhold til de 
formål, hvortil de behandles; de skal kun 
behandles, hvis og så længe formålet ikke 
kan realiseres ved mindre omfattende 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 300
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 301
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Ændringsforslag 302
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 303
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) skal opbevares på en sådan måde, at det
ikke er muligt at identificere de 
registrerede i et længere tidsrum end det, 
der er nødvendigt af hensyn til de formål, 
hvortil personoplysningerne behandles

e) skal opbevares på en sådan måde, at det 
er muligt at identificere de registrerede, 
dog ikke i et længere tidsrum end det, der 
er nødvendigt af hensyn til de formål, 
hvortil personoplysningerne behandles

Or. de

Begrundelse

Ændringen tilpasser direktivet til teksten i databeskyttelsesforordningen. I henhold til 
pakkemodellen bør der gælde samme principper for databehandlingen i de to retsakter.

Ændringsforslag 304
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) skal opbevares på en sådan måde, at det 
ikke er muligt at identificere de 
registrerede i et længere tidsrum end det, 
der er nødvendigt af hensyn til de formål, 
hvortil personoplysningerne behandles

e) skal opbevares på en sådan måde, at det 
ikke er muligt at identificere eller udpege
de registrerede i et længere tidsrum end 
det, der er nødvendigt af hensyn til de 
formål, hvortil personoplysningerne 
behandles

Or. en

Ændringsforslag 305
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) må kun behandles og anvendes af 
kompetente medarbejdere i kompetente 
myndigheder i forbindelse med udøvelsen 
af deres erhverv.

Or. de

Ændringsforslag 306
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) skal behandles under den 
registeransvarliges ansvar, og denne skal 
sikre og for hver behandlingsaktivitet 
være i stand til at påvise overholdelsen af 
de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 307
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) skal behandles under den 
registeransvarliges ansvar, og denne skal 
sikre og for hver behandlingsaktivitet 
være i stand til at påvise overholdelsen af 
de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag i overensstemmelse med udkastet til databeskyttelsesforordning.

Ændringsforslag 308
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) skal behandles på en måde, som giver 
den registrerede reel mulighed for at 
udøve sine rettigheder i henhold til artikel 
10 til 17.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag i overensstemmelse med udkastet til databeskyttelsesforordning.
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Ændringsforslag 309
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kun bør være tilgængelige eller stilles 
til rådighed for personalet i de kompetente 
myndigheder, der er behørigt bemyndiget 
hertil, og som har brug for dem til 
udførelse af deres funktioner, idet der bør 
implementeres en streng politik til 
forvaltning af brugerprofiler.

Or. pt

Ændringsforslag 310
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der oprindeligt er behandlet 
til andre formål end de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte, må kun anvendes med henblik på 
at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser, 
forudsat at de behandles på et gyldigt 
retsgrundlag, som sikrer tilstrækkelige 
garantier for den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 311
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder kun kan få adgang til 
personoplysninger, der oprindeligt er 
blevet behandlet til andre end de i artikel 
1, stk. 1, anførte formål, hvis de har 
specifik tilladelse til dette i henhold til 
EU-retten eller den nationale lovgivning, 
som skal opfylde kravene i artikel 7, stk. 
1a, og bestemmelserne skal sikre, at:
a) der kun gives adgang for behørigt 
bemyndiget personale i kompetente 
myndigheder ved udførelsen af deres 
opgaver, når den kompetente myndighed i 
et specifikt tilfælde kan påvise, at 
behandlingen af personoplysningerne er 
nødvendig og hensigtsmæssig til at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner
b) anmodninger om adgang skal være 
skriftlige og begrundede, og der skal 
angives en juridisk begrundelse for 
anmodningen, og
c) den skriftlige anmodning skal være 
dokumenteret, og 
d) der skal indføres hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af personoplysninger. Disse 
sikkerhedsforanstaltninger indføres med 
forbehold af og som et supplement til de 
specifikke betingelser for adgangen til 
personoplysninger såsom den retlige 
godkendelse i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 312
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personoplysninger, der oprindeligt blev 
indsamlet til et andet formål, må 
udelukkende anvendes til forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse og 
retsforfølgelse af straffelovsovertrædelser 
på grundlag af en retsregel, der 
indeholder tilstrækkelige garantier til 
beskyttelse af de pågældendes privatlivs 
fred.

Or. nl

Begrundelse

Brugen af oplysninger til andre formål kræver et passende retsgrundlag i den nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 313
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Tidsbegrænsning på opbevaring og 

revision
1. Medlemsstaterne bør træffe de 
fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
de personlige data, som behandles 
jævnfør dette direktiv fjernes af de 
kompetente myndigheder, når de ikke 
længere er nødvendige i forhold til de 
formål de blev indsamlet til og 
efterfølgende behandlet i forhold til.
2. Medlemsstaterne bør sikre, at de 
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kompetente myndigheder indfører de 
nødvendige mekanismer til sikring af, at 
der fastsættes tidsfrister for sletning af 
personoplysninger og for periodisk 
revision af behovet for bevarelse af disse 
oplysninger, herunder 
opbevaringsperioder for de forskellige 
kategorier af personoplysninger. Der skal 
indføres proceduremæssige 
foranstaltninger for at sikre overholdelsen 
af denne tidsbegrænsning eller 
intervallerne mellem de periodiske 
revisioner.

pt

Ændringsforslag 314
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Sondring mellem forskellige kategorier af 
registrerede
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige i videst muligt omfang 
skal sondre klart mellem 
personoplysninger vedrørende forskellige 
kategorier af personer så som:
a) personer, om hvem der er alvorlig 
grund til at tro, at de har begået eller vil 
begå en straffelovsovertrædelse 
b) personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse 
c) ofre for en straffelovsovertrædelse, 
eller om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer 
for en straffelovsovertrædelse 
d) berørte tredjeparter, herunder 
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personer, der kunne blive indkaldt som 
vidner i forbindelse med efterforskninger 
af strafbare handlinger eller i 
efterfølgende straffesager, eller en person, 
der kan tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
kontaktperson eller associeret til en af de i 
litra a) og b) nævnte personer
e) personer, der ikke falder under nogen 
af ovennævnte kategorier.

Or. nl

Ændringsforslag 315
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Sondring mellem forskellige kategorier af 
registrerede
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige i videst muligt omfang 
skal sondre klart mellem 
personoplysninger vedrørende forskellige 
kategorier af personer så som:
a) personer, om hvem der er alvorlig 
grund til at tro, at de har begået eller vil 
begå en straffelovsovertrædelse 
b) personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse 
c) ofre for en straffelovsovertrædelse, 
eller om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer 
for en straffelovsovertrædelse 
d) berørte tredjeparter, herunder 
personer, der kunne blive indkaldt som 
vidner i forbindelse med efterforskninger 
af strafbare handlinger eller i 
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efterfølgende straffesager, eller en person, 
der kan tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
kontaktperson eller associeret til en af de i 
litra a) og b) nævnte personer
e) personer, der ikke falder under nogen 
af ovennævnte kategorier.

Or. de

Ændringsforslag 316
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Sondring mellem forskellige kategorier af 
registrerede
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige i videst muligt omfang 
skal sondre klart mellem 
personoplysninger vedrørende forskellige 
kategorier af personer så som:
a) personer, om hvem der er alvorlig 
grund til at tro, at de har begået eller vil 
begå en straffelovsovertrædelse 
b) personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse 
c) ofre for en straffelovsovertrædelse, 
eller om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer 
for en straffelovsovertrædelse 
d) berørte tredjeparter, herunder 
personer, der kunne blive indkaldt som 
vidner i forbindelse med efterforskninger 
af strafbare handlinger eller i 
efterfølgende straffesager, eller en person, 
der kan tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
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kontaktperson eller associeret til en af de i 
litra a) og b) nævnte personer
e) personer, der ikke falder under nogen 
af ovennævnte kategorier.

Or. en

Ændringsforslag 317
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) personer, om hvem der er alvorlig 
grund til at tro, at de har begået eller vil 
begå en straffelovsovertrædelse 
b) personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse 
c) ofre for en straffelovsovertrædelse, 
eller om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer 
for en straffelovsovertrædelse 
d) berørte tredjeparter, herunder 
personer, der kunne blive indkaldt som 
vidner i forbindelse med efterforskninger 
af strafbare handlinger eller i 
efterfølgende straffesager, eller en person, 
der kan tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
kontaktperson eller associeret til en af de i 
litra a) og b) nævnte personer
e) personer, der ikke falder under nogen 
af ovennævnte kategorier.

Or. de
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Begrundelse

Det forekommer ikke nødvendigt at have generelle sondrings- og kategoriseringsforpligtelser, 
det er tvivlsomt, om de kan gennemføres i praksis, og de ville medføre et betragteligt 
bureaukrati og udgifter. Der mangler en angivelse af de retlige følger, og det forbliver 
uafklaret, hvilke juridiske konsekvenser der skal knyttes til denne sondring.

Ændringsforslag 318
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 319
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 320
Nuno Melo
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personer, om hvem der er alvorlig grund 
til at tro, at de har begået eller vil begå en 
straffelovsovertrædelse

a) personer, om hvem der er alvorlig grund 
til at tro, at de har begået en 
straffelovsovertrædelse

Or. pt

Ændringsforslag 321
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ofre for en straffelovsovertrædelse, eller 
om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer for 
en straffelovsovertrædelse

c) ofre for en straffelovsovertrædelse, eller 
om hvem der findes faktuelle 
indikationer, som giver anledning til at tro, 
at de måske kan blive offer for en 
straffelovsovertrædelse

Or. pt

Ændringsforslag 322
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ofre for en straffelovsovertrædelse, eller 
om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer 
for en straffelovsovertrædelse 

c) ofre for en straffelovsovertrædelse

Or. pt
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Ændringsforslag 323
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) berørte tredjeparter, herunder personer, 
der kunne blive indkaldt som vidner i 
forbindelse med efterforskninger af 
strafbare handlinger eller i efterfølgende 
straffesager, eller en person, der kan 
tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
kontaktperson eller associeret til en af de i 
litra a) og b) nævnte personer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 324
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) berørte tredjeparter, herunder personer, 
der kunne blive indkaldt som vidner i 
forbindelse med efterforskninger af 
strafbare handlinger eller i efterfølgende 
straffesager, eller en person, der kan 
tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
kontaktperson eller associeret til en af de i 
litra a) og b) nævnte personer

d) personer, der kunne blive indkaldt som 
vidner i forbindelse med efterforskninger 
af strafbare handlinger eller i efterfølgende 
straffesager

Or. en

Ændringsforslag 325
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) personer, der kan tilvejebringe 
oplysninger om straffelovsovertrædelser

Or. en

Ændringsforslag 326
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) kontakter eller partnere til en af de 
personer, der er nævnt i a) og b) og

Or. en

Ændringsforslag 327
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) personer, der ikke falder under nogen 
af ovennævnte kategorier.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 328
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
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Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Godkendelse
1. Medlemsstaterne fastsætter, at den 
registeransvarlige opretholder et 
godkendelsessystem, der opfylder 
kravene om omhu og proportionalitet.
2. Personoplysninger behandles kun 
af personer, som er godkendt dertil af 
den registeransvarlige, med henblik på 
god udførelse af deres opgave og i det 
omfang, deres godkendelse gælder.
3. Godkendelsen skal omfatte en 
tydelig omtale af den form for 
behandling, som den pågældende 
person godkendes til, og de dele af 
opgaven, der skal udføres, som 
behandlingen udføres på.

Or. nl

Begrundelse

Ved hjælp af godkendelser kan det sikres, at personoplysninger i forbindelse med opdagelse 
og retsforfølgelse udelukkende behandles af personer, som er bemyndiget dertil af den 
registeransvarlige, med henblik på god udførelse af deres opgave. Begrænsning af kredsen af 
personer med adgang til personoplysninger foretrækkes frem for at skelne mellem kategorier 
af berørte personer.

Ændringsforslag 329
Jan Mulder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne begrænser adgangen 
til personoplysningerne til en begrænset 
gruppe af behørigt autoriserede personer. 
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Or. en

Ændringsforslag 330
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastsætter særlige 
regler om følgerne af denne 
kategorisering under hensyntagen til de 
forskellige formål, hvortil oplysninger 
indsamles. Disse særlige regler skal 
omfatte bestemmelser om betingelserne 
for indsamling af oplysninger, tidsfrister 
for opbevaring af oplysninger, mulige 
begrænsninger i registreredes ret til 
indsigt samt information og betingelserne 
vedrørende de kompetente myndigheders 
adgang til oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 331
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal tilvejebringe 
specifikke regler for konsekvenserne af 
denne kategorisering og derved tage 
hensyn til de forskellige målsætninger, 
som der indsamles oplysninger til, og 
sørge for specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger for personer, 
der ikke er mistænkte eller ikke er dømt 
for en straffelovsovertrædelse. Disse 
særlige regler skal omfatte bestemmelser 
om betingelserne for indsamling af 
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oplysninger, tidsfrister for opbevaring af 
oplysninger, mulige begrænsninger i 
registreredes ret til indsigt samt 
information og betingelserne vedrørende 
de kompetente myndigheders adgang til 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example

Ændringsforslag 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kategorier af registrerede, som er 
fastsat i stk. 1, litra c), d) og e), vedrører 
ikkemistænkte, og især når der er tale om 
børn bør de underlægges specifikke vilkår 
og beskyttelse for at sikre, at de anvendes i 
et rimeligt omfang, og navnlig i langt 
mere begrænsede opbevaringsperioder, og 
at de periodiske revisioner sker afhængigt 
af behovet for at bevare disse oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 333
Jan Mulder

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Personoplysninger må kun behandles 
af personer, der er behørigt autoriserede 
af den ansvarlige myndighed med henblik 
på en forsvarlig udførelse af deres 
opgaver og kun inden for omfanget af 
denne godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 334
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Godkendelsen skal indeholde en 
forsvarlig beskrivelse af de opgaver og 
processer i behandlingen, som de 
pågældende personer er autoriseret til.

Or. en

Ændringsforslag 335
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskellige grader af personoplysningers 
nøjagtighed og pålidelighed

Saglig rigtighed

Or. de

Ændringsforslag 336
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De kompetente myndigheder sikrer, at
personoplysninger i videst muligt omfang 
er korrekte, fuldstændige og, hvis det er 
nødvendigt, opdateret.

Or. de

Ændringsforslag 337
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ved 
behandlingen af følsomme oplysninger 
om personers inddragelse i planlægning 
eller udførelse af alvorlige 
lovovertrædelser, dog ikke som mistænkte, 
i videst muligt omfang gøres en forskel 
med henblik på, i hvor høj grad
oplysningerne er korrekte og pålidelige.

Or. nl

Begrundelse

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.
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Ændringsforslag 338
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne bør tilvejebringe 
specifikke sikkerhedsforanstaltninger 
vedrørende behandlingen af 
personoplysninger vedrørende personer,
der ikke er dømt for en 
straffelovsovertrædelse, eller om personer, 
for hvem der ikke er tungtvejende grunde 
til at tro, at de har begået en 
straffelovsovertrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 339
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De kompetente myndigheder sikrer, at
personoplysninger, som er urigtige, 
ufuldstændige eller ikke længere aktuelle, 
ikke bliver videregivet eller stillet til 
rådighed. Til dette formål fastsætter de, at 
de kompetente myndigheder skal 
kontrollere kvaliteten af 
personoplysningerne, før de videregives 
eller stilles til rådighed, hvis dette er 
praktisk muligt. I forbindelse med al 
videregivelse af oplysninger skal der så 
vidt muligt tilføjes tilgængelige 
oplysninger, der gør det muligt for den 
modtagende medlemsstat at vurdere, om 
oplysningerne er rigtige, fuldstændige, 
ajourførte og pålidelige. Hvis 
personoplysningerne blev videregivet 
uanmodet, vurderer den modtagende 
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myndighed straks, om oplysningerne er 
nødvendige til det formål, hvortil de er 
blevet videregivet.
Hvis det konstateres, at der er videregivet 
urigtige oplysninger, eller at 
oplysningerne er videregivet ulovligt, 
meddeles dette straks modtageren. Denne 
er forpligtet til straks at rette 
oplysningerne i henhold til stk. 1 og 
artikel 15 eller at slette dem i henhold til 
artikel 16.

Or. de

Begrundelse

Tekstforslaget følger artikel 8 i rammeafgørelse 2008/977/RIA og statuerer et forbud mod at 
videregive urigtige oplysninger.

Ændringsforslag 340
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at
personoplysninger, som er urigtige, 
ufuldstændige eller ikke længere aktuelle, 
ikke bliver videregivet eller stillet til 
rådighed, og at der sondres mellem 
personoplysninger, der bygger på 
kendsgerninger, og personoplysninger, der 
bygger på personlige vurderinger. Derfor 
skal de kompetente myndigheder 
kontrollere kvaliteten af 
personoplysninger, før disse videregives 
eller stilles til rådighed. I forbindelse med 
al videregivelse af oplysninger skal der 
desuden så vidt muligt stilles oplysninger 
til rådighed, hvormed det bliver muligt for 
den modtagende medlemsstat at vurdere, i 
hvor høj grad oplysningerne er korrekte, 
fuldstændige, ajourførte og pålidelige. 
Personoplysninger må ikke videregives, 
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uden at der foreligger anmodning fra en 
kompetent myndighed, særlig ikke 
oplysninger, som oprindeligt hidrører fra 
private instanser.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 341
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at der ved 
behandlingen af oplysninger, omhandlet i 
stk. 1, så vidt muligt skelnes mellem 
personoplysninger, der bygger på 
kendsgerninger, og personoplysninger, der 
bygger på en personlig vurdering.

Or. nl

Begrundelse

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.
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Ændringsforslag 342
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Hvis det konstateres, at der er 
videregivet urigtige oplysninger, eller 
at oplysningerne er videregivet 
ulovligt, skal dette straks meddeles 
modtageren. Modtageren er forpligtet 
til straks at rette oplysningerne i 
henhold til stk. 1 og artikel 15 eller at 
slette dem i henhold til artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 343
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Lovlig behandling af personoplysninger 
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at en behandling af 
personoplysninger kun er lovlig, hvis og i 
det omfang denne behandling er 
nødvendig: 
a) for at en kompetent myndighed kan 
udføre en specifik opgave med de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte formål 
b) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som den registeransvarlige er pålagt
c) for at beskytte den registreredes eller en 
anden persons vitale interesser
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d) for at forebygge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed. 

Or. de

Ændringsforslag 344
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 345
Louis Michel

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for at beskytte offentlighedens 
interesse, der er truet af kriminelle 
netværk, som er aktive inden for f.eks. 
doping, aftalt spil eller hvidvaskning af 
penge.

Or. en

Ændringsforslag 346
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for at forebygge og afsløre 
forbrydelser.

Or. it

Begrundelse

Den enkeltes interesse i beskyttelsen af oplysninger skal forenes med den fælles interesse i at 
garantere sikkerheden og forsvare den lovlige økonomi.

Ændringsforslag 347
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Yderligere behandling af oplysninger til 
formål, der er uforenelige
1. Medlemsstaterne kan vedtage 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
tillader en yderligere behandling af 
oplysninger til formål, der er uforenelige, 
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hvis en sådan behandling er absolut 
nødvendig:
a) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som er pålagt den registeransvarlige eller
b) for at beskytte den registreredes eller en 
anden persons vitale interesser eller
c) for at forebygge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed.
2. De i stk. 1 omtalte lovgivningsmæssige 
foranstaltninger skal indeholde 
bestemmelser om:
a) en individuel vurdering, der tager 
hensyn til alle sagens relevante 
omstændigheder og
b) behørig beskyttelse af den registreredes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 348
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Lovlig behandling af personoplysninger; 

Formålsafgrænsning
1. Behandlingen af personoplysninger er 
kun lovlig, hvis og i det omfang den sker 
under overholdelse af følgende 
principper.
2. Personoplysninger må indsamles af de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med deres opgaver til specifikke, entydige 
og legitime formål. Legitime formål 
opfylder især indsamling af oplysninger:
a) for at en kompetent myndighed kan 
udføre en specifik opgave med de i 
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artikel 1, stk. 1, nævnte formål
b) for at overholde en retlig forpligtelse, 
som er pålagt den registeransvarlige
c) med den registreredes samtykke til 
behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger for at forfølge et eller 
flere specifikke formål
d) for at varetage den registreredes 
specifikke legitime interesser
e) for at varetage en anden persons 
legitime interesser, med mindre den 
registreredes legitime interesse i at 
udelukke behandling vejer tungere
f) for at forebygge en trussel mod den 
offentlige sikkerhed.
3. Behandlingen af personoplysninger 
skal svare til de formål, de er blevet 
indsamlet til. Yderligere behandling til et 
andet formål er tilladt, hvis
a) den tjener legitime formål (stk. 2)
b) den er nødvendig af hensyn til dette 
andet formål
c) den ikke er uforenelig med de formål, 
hvortil oplysningerne blev indsamlet.
4. Uanset stk. 3 må personoplysninger 
viderebehandles til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål, hvis 
medlemsstaterne sørger for egnede 
garantier, f.eks. anonymisering af 
oplysningerne.

Or. de

Begrundelse

Ændringen er i tråd med artikel 3 i rammeafgørelse 2008/977/RIA og specificerer 
formålsafgrænsningen yderligere. Stk. 4 åbner mulighed for behandling af oplysninger til 
forskningsformål med samtidig beskyttelse af de registrerede. En sådan bestemmelse mangler 
i Kommissionens forslag til direktiv. Med samme formål indføres anonymiserede oplysninger 
i henhold til stk. 3. Desuden indføres som noget nyt muligheden for samtykke.
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Ændringsforslag 349
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Medlemsstaterne forbyder behandlingen 
af personoplysninger for andre personer 
end dem, der er omhandlet i stk. 1, når en 
sådan behandling udføres til 
forebyggende formål eller for at have 
tilgængelige oplysninger til mulig senere 
anvendelse, medmindre:
a) formålet er uomgåeligt til et legitimt, 
veldefineret og specifikt formål
b) behandlingen er strengt begrænset til 
en periode, der ikke må overskride den tid, 
som er nødvendig til den specifikke 
databehandlingsoperation
(c) andre former for anvendelse til andre 
formål er forbudt
d) den registeransvarlige kan påvise 
opfyldelsen af kravene, der er fastlagt i a) 
og b) i dette stykke og
e) formålet ikke kan opfyldes ved mindre 
omfattende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 350
Dimitrios Droutsas

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Yderligere behandling
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1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at personoplysninger 
kun må behandles yderligere til andre 
formål end de i artikel 1, stk. 1, fastsatte, 
som ikke er forenelige med de formål, 
som dataene oprindeligt blev indsamlet til, 
hvis og i den udstrækning denne 
yderligere behandling er nødvendig og 
hensigtsmæssig i et demokratisk samfund 
og et specifikt krav i henhold til EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning. Forud for enhver behandling 
rådfører medlemsstaten sig med den 
tilsynsførende for databeskyttelse og 
udfører en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse.
2. Ud over kravene i artikel 7, stk. 1a, skal 
EU-lovgivningen eller den nationale 
lovgivning, der tillader yderligere 
behandling, jf. stk. 1, indeholde 
udtrykkelige og detaljerede bestemmelser, 
hvori følgende angives som minimum: 
a) den pågældende behandlings specifikke 
formål og hjælpemidler 
b) at der kun gives adgang for behørigt 
bemyndiget personale fra de kompetente 
myndigheder ved udførelsen af deres 
opgaver, når der i specifikke tilfælde 
findes rimelig grund til at tro, at 
behandlingen af personoplysningerne vil 
bidrage betydeligt til at forebygge, 
efterforske, opdage eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner, og
c) at der indføres hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af personoplysninger. 
Medlemsstaterne kan kræve, at adgangen 
til disse personoplysninger er underlagt 
yderligere betingelser såsom en retlig 
godkendelse i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning.
3. Medlemsstaterne kan også tillade 
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yderligere behandling til historiske, 
statistiske eller videnskabelige formål på 
den betingelse, at de indfører 
hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. 
anonymisering af data.

Or. en

Ændringsforslag 351
Dimitrios Droutsas

Forslag til direktiv
Artikel 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Forskellige kategorier af registrerede
1. Medlemsstaterne sørger for, at de 
kompetente myndigheder med henblik på 
de formål, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 1, kun må behandle 
personoplysninger af følgende forskellige 
kategorier af registrerede:
a) personer, om hvem der er med 
rimelighed er grund til at tro, at de har 
begået eller vil begå en 
straffelovsovertrædelse
b) personer, der er dømt for en 
forbrydelse
c) ofre for en straffelovsovertrædelse, 
eller om hvem visse kendsgerninger giver 
anledning til at tro, at de kan blive offer 
for en straffelovsovertrædelse
d) berørte tredjeparter, herunder 
personer, der kunne blive indkaldt som 
vidner i forbindelse med efterforskninger 
af strafbare handlinger eller i 
efterfølgende straffesager, eller en person, 
der kan tilvejebringe oplysninger om 
straffelovsovertrædelser, eller en 
kontaktperson eller associeret til en af de i 
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litra a) og b) nævnte personer.
2. Personoplysninger for andre 
registrerede end dem, der er omhandlet i 
stk. 1, må kun behandles:
a) så længe det er nødvendigt til 
efterforskningen og retsforfølgningen af 
en specifik straffelovsovertrædelse med 
henblik på at vurdere relevansen af 
oplysningerne for en af de kategorier, der 
er angivet i stk. 1, eller
b) når en sådan behandling er 
uundværlig til målrettede, forebyggende 
formål eller med henblik på strafferetlige 
analyser, hvis og så længe som dette 
formål er legitimt, veldefineret og 
specifikt, og behandlingen udelukkende er 
begrænset til at vurdere relevansen af 
oplysningerne for en af de kategorier, der 
er angivet i stk. 1. Dette er underlagt 
regelmæssig revision mindst hver sjette 
måned, og al yderligere anvendelse er 
forbudt.
3. Medlemsstaterne sørger for, at 
yderligere begrænsninger og 
sikkerhedsforanstaltninger i henhold til 
national lovgivning finder anvendelse på 
den yderligere behandling af 
personoplysninger med relation til de 
registrerede, der er omhandlet i stk. 1, 
litra c) og d).

Or. en

Ændringsforslag 352
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Særlige forhold i forbindelse med 

personoplysninger fra andre 
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medlemsstater
1. For personoplysninger, som videregives 
eller stilles til rådighed af den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat, skal 
foruden de generelle principper for 
databehandlingen også følgende 
principper fra denne artikels stk. 2-4 
overholdes:
2. Personoplysningerne må kun 
videregives til ikke-offentlige instanser, 
hvis
a) den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor oplysningerne er 
indsamlet, har givet tilladelse til 
videregivelse i henhold til sin nationale 
lovgivning
b) den registreredes specifikke legitime 
interesser ikke forhindrer en videregivelse 
og
c) videregivelse af oplysninger i særlige 
tilfælde er afgørende for den kompetente 
myndighed, der videregiver oplysningerne 
til en privat, af hensyn til:
i) udførelsen af en opgave, den er blevet 
pålagt ved lov
ii) forebyggelse, efterforskning, afsløring 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner
iii) afværgelse af en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed, eller
iv) forebyggelse af alvorlige krænkelser af 
enkeltpersoners rettigheder.
Den kompetente myndighed, der 
videregiver oplysningerne til en 
privatperson, orienterer denne om, hvilke 
formål oplysningerne udelukkende må 
anvendes til.
3. Personoplysningerne må i henhold til 
forudsætningerne i artikel 7, stk. 3, kun 
viderebehandles til følgende andre formål 
end dem, som de er blevet videregivet eller 
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stillet til rådighed til:
a) forebyggelse, efterforskning, afsløring 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner i forbindelse 
med andre straffelovsovertrædelser eller 
sanktioner end dem, hvortil de blev 
videregivet eller stillet til rådighed
b) andre retlige og administrative 
procedurer, som hænger direkte sammen 
med forebyggelse, efterforskning, 
afsløring eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner
c) forebyggelse af en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
sikkerhed eller
d) ethvert andet formål med 
forhåndsgodkendelse fra den 
videregivende medlemsstat eller med den 
registreredes samtykke givet i 
overensstemmelse med national ret.
Dette stykke berører ikke artikel 7, stk. 4.
4. Når specifikke begrænsninger for 
behandlingen i henhold til den 
videregivende medlemsstats lovgivning 
under særlige omstændigheder finder 
anvendelse på udveksling af oplysninger 
mellem de kompetente myndigheder i 
denne medlemsstat, gør den videregivende 
myndighed modtageren opmærksom på 
disse begrænsninger. Modtageren sikrer, 
at disse begrænsninger overholdes.

Or. de

Begrundelse

Revisionen af denne artikel overtager bestemmelserne fra rammeafgørelse 2008/977/RIA, 
artikel 13, om behandling af data, der stammer fra andre medlemsstater, og beskytter disse 
oplysninger særligt. Artikel 7a beskytter samtidig den medlemsstat, som oplysningerne 
stammer fra, og etablerer dermed den tillid internt i EU, som er nødvendig for udvekslingen 
af oplysninger, til at de videregivne oplysninger ikke behandles vilkårligt i modtagerstaten.
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Ændringsforslag 353
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Fastlæggelse af frister for sletning og 

undersøgelse
Der fastsættes passende frister for 
sletning af personoplysninger eller 
regelmæssig undersøgelse af behovet for 
lagringen af oplysningerne. Det sikres ved 
proceduremæssige foranstaltninger, at 
disse tidsfrister overholdes.

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen er overtaget ordret fra artikel 5 i rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Ændringsforslag 354
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder behandling af 
personoplysninger, der viser racemæssig 
eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning og
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt
genetiske data, helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser racemæssig eller etnisk baggrund,
politiske meninger, religiøs eller filosofisk 
overbevisning eller fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold samt helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold er kun 
tilladt, hvis 

Or. de

Begrundelse

Artiklen er omformuleret i henhold til artikel 6 i rammeafgørelse 2008/977/RIA. Selv om 
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systematikken afviger fra forbudsprincippet i forslag til direktivet, er behandling af følsomme 
oplysninger dog fortsat kun tilladt under strenge betingelser. I betragtning af den store 
betydning, som DNA-beviser har, er Kommissionens nye principielle forbud mod behandling 
af genetiske data slettet.

Ændringsforslag 355
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder behandling af 
personoplysninger, der viser racemæssig 
eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt 
genetiske data, helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold.

1. Medlemsstaterne forbyder behandling af 
personoplysninger, der viser racemæssig 
eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning, seksuel 
orientering eller kønsidentitet og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
fagforeningsaktiviteter samt genetiske 
data, helbredsoplysninger og oplysninger 
om seksuelle forhold.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige liste over kategorier er for snæver. Tilpasning til forordningen.

Ændringsforslag 356
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder behandling af 
personoplysninger, der viser racemæssig
eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt 
genetiske data, helbredsoplysninger og 
oplysninger om seksuelle forhold.

1. Medlemsstaterne forbyder behandling af 
personoplysninger, der viser de 
pågældendes privatliv, racemæssig eller 
etnisk baggrund, politisk, religiøs eller 
filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt 
genetiske data, helbredsoplysninger og 
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oplysninger om seksuelle forhold.

Or. pt

Ændringsforslag 357
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 358
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons vitale interesser 

b) behandlingen vedrører oplysninger, som 
tydeligvis er offentliggjort af den 
registrerede

Or. de

Ændringsforslag 359
Carlos Coelho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behandlingen vedrører oplysninger, som 
tydeligvis er offentliggjort af den 

c) behandlingen vedrører oplysninger, som 
tydeligvis er offentliggjort af den 
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registrerede registrerede, så længe de er relevante og 
strengt nødvendige i forhold til det 
pågældende formål

Or. pt

Ændringsforslag 360
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som udelukkende er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

1. Foranstaltninger, der har negative retlige 
virkninger for den registrerede eller 
påvirker vedkommende i væsentlig grad, 
og som udelukkende er baseret på 
automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, er
kun tilladt, hvis dette er tilladt ved en lov, 
som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

Or. de

Begrundelse

Revisionen af denne artikel vender tilbage til ordlyden i rammeafgørelse 2008/977/RIA, 
artikel 7. Profilering er fortsat kun tilladt under strenge betingelser, selv om man går bort fra 
forbudsprincippet.

Ændringsforslag 361
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som udelukkende er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har retlige virkninger for den registrerede 
eller påvirker vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret på profilering, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, herunder retten til at få 
relevante oplysninger om den logik, der er 
anvendt i profileringen, og retten til 
menneskelig indgriben, herunder 
redegørelse for afgørelser truffet efter 
denne indgriben.

Or. en

Begrundelse

Personer, der underkastes profilering, bør underrettes derom og forsynes med relevante 
oplysninger om den logik, der er anvendt i profileringsforanstaltningen.

Ændringsforslag 362
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som udelukkende er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som helt eller delvist er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
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interesser. interesser.

Or. en

Ændringsforslag 363
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som udelukkende er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative virkninger for den registrerede 
eller påvirker vedkommende i væsentlig 
grad, og som udelukkende er baseret på 
automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes.

Or. en

Begrundelse

Profileringsforanstaltninger, der kan have en negativ virkning på den registrerede, bør altid 
indeholde et menneskeligt element.

Ændringsforslag 364
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at enhver registreret 
har ret til ikke at blive genstand for en 
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registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som udelukkende er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

foranstaltning, der har retsvirkning for 
vedkommende, eller som berører
vedkommende i væsentlig grad, og som
helt eller delvist er baseret på automatisk
databehandling af personoplysninger, som
har til formål at vurdere bestemte 
personlige forhold vedrørende denne 
fysiske person.

Or. en

Ændringsforslag 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller påvirker vedkommende i 
væsentlig grad, og som udelukkende er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at foranstaltninger, der 
har negative retlige virkninger for den 
registrerede eller med relevans påvirker 
vedkommende, og som primært er baseret 
på automatisk behandling af 
personoplysninger med henblik på 
vurdering af visse individuelle aspekter 
vedrørende den registreredes person, skal 
forbydes, medmindre de er tilladt ved en 
lov, som også indeholder bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 366
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I henhold til de andre bestemmelser i 
dette direktiv kan en fysisk person kun 
underlægges en foranstaltning af den 
type, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
behandlingen udtrykkeligt er hjemlet i 
EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning, der også fastsætter 
tilstrækkelige bestemmelser til beskyttelse 
af den registreredes legitime interesser. 

Or. en

Ændringsforslag 367
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Stk. 2 giver anledning til særlig omfangsrig profilering og ville være let at omgå.

Ændringsforslag 368
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Beskyttelserne mod anvendelsen af særlige kategorier af oplysninger bør styrkes.

Ændringsforslag 369
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at
udpege en registreret uden oprindelig 
mistanke om, at den registrerede kan have 
begået eller vil begå en 
straffelovsovertrædelse, er kun tilladt, 
hvis og i det omfang, at det er strengt 
nødvendigt for efterforskningen af en 
alvorlig lovovertrædelse eller med 
grundlag i faktiske holdepunkter 
forebyggelsen af en tydelig og umiddelbar 
fare for den offentlige sikkerhed, statens 
eksistens eller personers liv. Den må ikke
medtage eller generere de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
nævnt i artikel 8.

Or. en
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Begrundelse

En eftersøgningsundersøgelse med henblik på at identificere mulige mistænkte uden en 
oprindelig mistanke forbundet med dem skal have en meget høj tærskel. Ændringsforslaget er 
baseret på den tyske forfatningsdomstols afgørelse BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006.

Ændringsforslag 370
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Profilering, der tilsigtet eller utilsigtet 
indebærer diskrimination af personer på 
grund af race eller etnisk oprindelse, 
socioøkonomisk status, politisk 
overbevisning, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold eller seksuel orientering 
eller kønsidentitet, eller som tilsigtet eller 
utilsigtet fører til foranstaltninger, der har 
en sådan virkning, er altid ulovlig.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om diskriminerende profilering bør skærpes.

Ændringsforslag 371
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Profilering kan medføre alvorlige risici for registrerede. Profilering er tilbøjelig til at 
forstærke diskrimination og gøre beslutninger mindre gennemsigtige og medfører en 
uundgåelig risiko for at træffe forkerte beslutninger. Derfor bør profilering reguleres stramt: 
Brugen af profilering bør være klart begrænset, og i de tilfælde, hvor profilering kan 
anvendes, bør der være sikkerhedsforanstaltninger mod diskrimination. Profilering har en 
tendens til at være uanvendelig i forbindelse med meget sjældne karakteristika på grund af 
risikoen for falske positive. Der er desuden en alvorlig risiko for, at der i vid udstrækning 
anvendes upålidelige og (i realiteten) diskriminerende profiler.

Ændringsforslag 372
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at fastsætte 
gennemsigtige og lettilgængelige regler for 
behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige træffer alle egnede og
rimelige foranstaltninger for at fastsætte 
gennemsigtige og lettilgængelige regler for 
behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 373
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
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oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog.

oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et
så klart og forståeligt sprog som muligt.

Or. de

Ændringsforslag 374
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog.

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog. Denne 
meddelelse skal tilpasses den registrerede 
om nødvendigt via anvendelsen af et 
letforståeligt sprog og/eller et 
fremmedsprog.

Or. en

Ændringsforslag 375
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog.

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, der er tilpasset 
den registrerede, navnlig når disse 
oplysninger specifikt er rettet mod et barn.
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Or. en

Ændringsforslag 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog.

2. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog. Hvis den 
registrerede er et barn, skal disse 
oplysninger formidles på en børnevenlig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 377
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige træffer alle rimelige
foranstaltninger for at fastlægge procedurer 
for udlevering af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 11, og for udøvelsen af 
de registreredes rettigheder som omhandlet 
i artikel 12-17.

3. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige træffer alle 
foranstaltninger for at fastlægge procedurer 
for udlevering af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 11, og for udøvelsen af 
de registreredes rettigheder som omhandlet 
i artikel 12-17.

Or. en

Ændringsforslag 378
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige informerer den 
registrerede om, hvordan dennes 
anmodning følges op uden unødig 
forsinkelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 379
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis. Hvis anmodninger 
er usaglige, bl.a. fordi de gentages, eller på 
grund af deres størrelse eller omfang, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er
usaglig.

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis. Hvis anmodninger 
er tydeligt overdrevne, bl.a. fordi de 
gentages, kan den registeransvarlige 
opkræve et gebyr for fremsendelse af 
meddelelsen eller iværksættelse af den 
ønskede handling. I det tilfælde bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, at 
anmodningen er tydeligt overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 380
Jan Mulder

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis. Hvis anmodninger 
er usaglige, bl.a. fordi de gentages, eller på 
grund af deres størrelse eller omfang, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
usaglig.

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis og i skriftlig form. 
Hvis anmodninger er usaglige, bl.a. fordi 
de gentages, eller på grund af deres 
størrelse eller omfang, kan den 
registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
usaglig.

Or. en

Ændringsforslag 381
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis. Hvis anmodninger 
er usaglige, bl.a. fordi de gentages, eller på 
grund af deres størrelse eller omfang, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er
usaglig.

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis. Hvis anmodninger 
er tydeligt overdrevne, bl.a. fordi de 
gentages, kan den registeransvarlige 
opkræve et rimeligt gebyr for fremsendelse 
af meddelelsen eller iværksættelse af den 
ønskede handling. I det tilfælde bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, at 
anmodningen er overdrevet.
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Or. en

Begrundelse

Tilpasset til udkastet til databeskyttelsesforordning. Den registeransvarlige bør aldrig kunne 
nægte at træffe foranstaltninger eller tilvejebringe oplysninger, der er baseret på den 
registreredes ret.

Ændringsforslag 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis. Hvis anmodninger 
er usaglige, bl.a. fordi de gentages, eller 
på grund af deres størrelse eller omfang, 
kan den registeransvarlige opkræve et 
gebyr for fremsendelse af meddelelsen 
eller iværksættelse af den ønskede 
handling, eller den registeransvarlige kan 
undlade at iværksætte den ønskede 
handling. I det tilfælde bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, 
at anmodningen er usaglig.

5. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at informeringen og 
foranstaltninger, som den 
registeransvarlige træffer efter anmodning, 
jf. stk. 3 og 4, er gratis.

Or. en

Ændringsforslag 383
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Rettigheder i forbindelse med modtagere
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Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige meddeler enhver 
ændring, berigtigelse eller sletning, som 
udføres i overensstemmelse med artikel 15 
og 16 i dette direktiv eller af andre 
årsager, til hver modtager, som 
oplysningerne er blevet videregivet til, og 
indhenter oplysninger om de 
foranstaltninger, der er truffet som følge 
af denne kommunikation, medmindre det 
ikke er muligt eller kræver en 
uforholdsmæssigt stor indsats.

Or. en

Ændringsforslag 384
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Information til den registrerede
1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige ved indsamling af 
personoplysninger om den registrerede 
træffer alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at den registeransvarlige 
modtager mindst følgende oplysninger:
a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige og for den 
databeskyttelsesansvarlige
b) formålene med den behandling, hvortil 
oplysningerne er bestemt
c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares 
d) retten til at anmode den 
registeransvarlige om indsigt i og 
berigtigelse eller sletning af 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede eller begrænsning af 
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behandlingen heraf 
e) retten til at indgive klage til den 
tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 
artikel 39, og kontaktoplysninger til 
tilsynsmyndigheden
f) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 
herunder i tredjelande eller internationale 
organisationer
g) yderligere information, for så vidt 
denne information er nødvendig under 
hensyn til de særlige forhold, hvorunder 
personoplysningerne behandles, for at 
garantere en retfærdig behandling af den 
registrerede.
2. Hvis personoplysningerne indsamles 
fra den registrerede, meddeler den 
registeransvarlige i tillæg til de i stk. 1 
omhandlede oplysninger den registrerede, 
hvorvidt indgivelsen af personoplysninger 
er obligatorisk eller frivillig, og de mulige 
konsekvenser, hvis sådanne oplysninger 
ikke indgives.
3. Den registeransvarlige fremlægger de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1:
a) på det tidspunkt, hvor 
personoplysningerne indhentes fra den 
registrerede, eller 
b) såfremt personoplysningerne ikke 
indsamles fra den registrerede, på 
tidspunktet for registreringen eller inden 
for et rimeligt tidsrum efter indsamlingen 
afhængigt af de konkrete omstændigheder 
for behandlingen af oplysningerne.
4. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der
udsætter eller begrænser informeringen 
af de registrerede eller deres ret til indsigt 
i oplysningerne, eller forhindrer dem i at 
blive informeret eller få indsigt i 
oplysningerne, i det omfang en sådan 
delvis eller fuldstændig begrænsning 
udgør en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
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under behørigt hensyn til de pågældendes 
legitime interesser:
a) for at undgå, at der lægges hindringer i 
vejen for officielle eller retlige 
undersøgelser, efterforskninger eller 
procedurer
b) for at undgå, at forebyggelsen, 
opdagelsen, efterforskningen og 
retsforfølgningen af strafbare handlinger 
skades, eller af hensyn til fuldbyrdelsen af 
strafferetlige sanktioner
c) for at beskytte den offentlige sikkerhed
d) for at beskytte den nationale sikkerhed
e) for at beskytte andres rettigheder og 
friheder.
5. Medlemsstaterne kan fastsætte de 
kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Her begrænses kun retten til information uden forespørgsel på tidspunktet for 
dataindsamlingen, idet der i stedet henvises til nationale bestemmelser. Retten til indsigt for 
den enkelte i artikel 12 berøres ikke.

Ændringsforslag 385
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, hvortil 
oplysningerne er bestemt

b) retsgrundlaget og formålene med den 
behandling, hvortil oplysningerne er 
bestemt

Or. en
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Begrundelse

Registrerede bør underrettes om retsgrundlaget for indsamlingen af deres personoplysninger. 
Dette sikrer også, at den registeransvarlige altid kender retsgrundlaget for sine aktiviteter, 
når der indsamles personoplysninger.

Ændringsforslag 386
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) modtagerne eller kategorierne af
modtagere af personoplysningerne, 
herunder i tredjelande eller internationale 
organisationer

f) modtagerne af personoplysningerne, 
herunder i tredjelande eller internationale 
organisationer, og den potentielle adgang 
til oplysningerne i henhold til det 
pågældende tredjelands eller de 
internationale organisationers regler

Or. en

Ændringsforslag 387
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 388
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der bør gives oplysninger om profilering, hvis det finder sted.

Ændringsforslag 389
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 390
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 391
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 392
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 393
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) for at undgå, at der lægges hindringer i 
vejen for officielle eller retlige 
undersøgelser, efterforskninger eller 
procedurer
b) for at undgå, at forebyggelsen, 
opdagelsen, efterforskningen og 
retsforfølgningen af strafbare handlinger 
skades, eller af hensyn til fuldbyrdelsen af 
strafferetlige sanktioner
c) for at beskytte den offentlige sikkerhed
d) for at beskytte den nationale sikkerhed
e) for at beskytte andres rettigheder og 
friheder.

Or. pt

Ændringsforslag 394
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 395
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Ændringsforslag 396
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
udsætter eller begrænser informeringen af 
de registrerede eller deres ret til indsigt i 
oplysningerne, eller forhindrer dem i at 
blive informeret eller få indsigt i 
oplysningerne, i det omfang en sådan 
delvis eller fuldstændig begrænsning er 
strengt nødvendig og forholdsmæssig i et 
demokratisk samfund under behørigt 
hensyn til de pågældendes grundlæggende 
rettigheder og legitime interesser:

Or. en

Ændringsforslag 397
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at beskytte den nationale sikkerhed udgår

Or. en

Ændringsforslag 398
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte de udgår
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kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 399
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte de 
kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 4.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 400
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte de 
kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 4.

5. Medlemsstaterne indfører bestemmelser 
om, at den tilsynsansvarlige i de enkelte 
tilfælde gennem en konkret og individuel 
undersøgelse bør vurdere, hvorvidt en 
delvis eller fuldstændig begrænsning af 
en af de i stk. 4 anførte årsager finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 401
Jan Mulder
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte de 
kategorier af databehandling, der helt eller 
delvis er omfattet af undtagelserne i stk. 4.

5. Medlemsstaterne indfører bestemmelser 
om, at den tilsynsansvarlige i de enkelte 
tilfælde gennem en konkret og individuel 
undersøgelse bør vurdere, hvorvidt en 
delvis eller fuldstændig begrænsning af 
en af de i stk. 4 anførte årsager finder 
anvendelse. Medlemsstaterne kan også
fastsætte de kategorier af databehandling, 
der helt eller delvis er omfattet af 
undtagelserne i stk. 4, litra a), b), c) og d).

Or. en

Ændringsforslag 402
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte de 
kategorier af databehandling, der helt eller 
delvis er omfattet af undtagelserne i stk. 4.

5. Medlemsstaterne indfører bestemmelser 
om, at den tilsynsansvarlige i de enkelte 
tilfælde gennem en konkret og individuel 
undersøgelse bør vurdere, hvorvidt en 
delvis eller fuldstændig begrænsning af 
en af de i stk. 4 anførte årsager finder 
anvendelse. Medlemsstaternes lovgivning
kan også fastsætte de kategorier af 
databehandling, der helt eller delvis er 
omfattet af undtagelserne i stk. 4, litra a), 
b), c) og d.

Or. en

Ændringsforslag 403
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Information til den registrerede

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registrerede af den registeransvarlige er 
underrettet om myndighedernes 
indsamling og behandling af 
personoplysninger i henhold til den 
nationale lovgivning.
2. Når personoplysninger er blevet 
videregivet eller stillet til rådighed mellem 
medlemsstater, kan hver medlemsstat i 
henhold til de i stk. 1 omhandlede 
bestemmelser i dens nationale lovgivning 
anmode den anden medlemsstat om ikke 
at underrette den registrerede. I sådanne 
tilfælde underretter sidstnævnte 
medlemsstat kun den registrerede, hvis 
den anden medlemsstat på forhånd har 
givet sit samtykke hertil.

Or. de

Begrundelse

Her begrænses kun retten til information uden forespørgsel på tidspunktet for 
dataindsamlingen, idet der i stedet henvises til nationale bestemmelser. Retten til indsigt for 
den enkelte i artikel 12 berøres ikke.

Ændringsforslag 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formålene med behandlingen a) formålene med behandlingen samt det 
retlige grundlag for behandling

Or. en
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Ændringsforslag 405
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de modtagere eller kategorier af 
modtagere, som personoplysningerne er 
blevet videregivet til, navnlig modtagere i 
tredjelande

c) de modtagere, som personoplysningerne 
er blevet videregivet til, herunder alle
modtagere i tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 406
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de modtagere eller kategorier af 
modtagere, som personoplysningerne er 
blevet videregivet til, navnlig modtagere i 
tredjelande

c) de modtagere, som personoplysningerne 
er blevet videregivet til, navnlig modtagere 
i tredjelande

Or. en

Begrundelse

Den registrerede skal vide, præcis hvem dennes personoplysninger videregives til, så det 
sikres, at rettighederne i henhold til dette direktiv også kan udøves over for fremtidige 
registeransvarlige.

Ændringsforslag 407
Carlos Coelho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 408
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) hvilke personoplysninger der er omfattet 
af behandlingen, samt enhver tilgængelig 
information om, hvorfra disse oplysninger 
stammer, og, hvis det er relevant, 
letforståelige oplysninger om, hvad der 
ligger til grund for behandlingen af 
oplysningerne

Or. en

Ændringsforslag 409
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) betydningen og de forventede 
konsekvenser af behandlingen, hvad 
angår mindst profilering.

Or. en
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Ændringsforslag 410
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) betydningen og de forventede 
konsekvenser af denne behandling, hvad 
angår mindst de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Refererer til profilering, svarer til forslaget til en generel forordning om databeskyttelse.

Ændringsforslag 411
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) relevante oplysninger om den logik, 
der ligger til grund for profileringen, 
såfremt foranstaltninger baseres på 
profilering.

Or. en

Ændringsforslag 412
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede har 

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede har 
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ret til fra den registeransvarlige at modtage 
en kopi af de personoplysninger, der er 
genstand for behandling.

ret til fra den registeransvarlige at modtage 
en kopi af de personoplysninger, der er 
genstand for behandling. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet.

Or. en

Ændringsforslag 413
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede har 
ret til fra den registeransvarlige at modtage 
en kopi af de personoplysninger, der er 
genstand for behandling.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede har 
ret til fra den registeransvarlige at modtage 
en kopi af de personoplysninger, der er 
genstand for behandling. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen i et 
elektronisk og interoperabelt format, som 
den registrerede uden videre kan anvende 
senere, medmindre den registrerede 
anmoder om andet.

Or. en

Begrundelse

I det 21. århundrede kan en registreret med rette forvente at modtage en kopi af sine
personoplysninger i et elektronisk format. Formatet skal være interoperabelt, så den 
registrerede kan anvende oplysningerne senere.

Ændringsforslag 414
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Den meget vigtige ret til indsigt bør altid afhænge af det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 415
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 416
Carlos Coelho
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 417
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne kan træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
helt eller delvis begrænser eller udsætter 
den registreredes ret til indsigt, i det 
omfang en sådan delvis eller fuldstændig 
begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund under hensyntagen
til, at kernen i den registreredes 
grundlæggende rettigheder og friheder 
overholdes i overensstemmelse med 
artikel 52 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder:

Or. pt

Ændringsforslag 418
Jan Mulder
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 419
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 420
Jan Philipp Albrecht
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger i retten til dataadgang skal besluttes fra sag til sag.

Ændringsforslag 421
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at undgå, at forebyggelsen, 
opdagelsen, efterforskningen og 
retsforfølgningen af 
straffelovsovertrædelser skades, eller af 
hensyn til fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner

b) for at undgå, at forebyggelsen af risici, 
opdagelsen, efterforskningen og 
retsforfølgningen af 
straffelovsovertrædelser skades, eller af 
hensyn til fuldbyrdelsen af strafferetlige 
sanktioner

Or. de

Ændringsforslag 422
Jan Philipp Albrecht
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for at beskytte den offentlige sikkerhed udgår

Or. en

Ændringsforslag 423
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at beskytte den nationale sikkerhed udgår

Or. en

Ændringsforslag 424
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for at beskytte den nationale sikkerhed udgår

Or. en

Ændringsforslag 425
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for at beskytte andres rettigheder og e) for at beskytte den registreredes eller
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friheder. andres rettigheder og friheder.

Or. de

Ændringsforslag 426
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for at beskytte andres rettigheder og 
friheder.

e) for at beskytte tredjeparters rettigheder 
og friheder.

Or. pt

Ændringsforslag 427
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ved lov fastsætte 
de kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 1.

udgår

Or. de

Begrundelse

Nægtet oplysning må altid afhænge af det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 428
Nuno Melo

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ved lov fastsætte 
de kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan ved lov fastsætte 
de kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i
litra a) til d), i stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 429
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ved lov fastsætte 
de kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 1.

udgår

Or. en


