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Ændringsforslag 1493
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til dataportabilitet Ret til indsigt i oplysninger

Or. en

Begrundelse

"Retten til dataportabilitet" er ikke omhandlet i denne forordning. En ændring af overskriften 
og afsnittene sikrer, at artiklen er i tråd med betragtning 55.

Ændringsforslag 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til dataportabilitet Ret til indsigt i oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 1495
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 

udgår
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for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere.

Or. en

Ændringsforslag 1496
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1497
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og når 
personoplysninger behandles elektronisk,
har den registrerede ret til af den 
registeransvarlige at få en kopi af de 
afgivne personoplysninger i et almindeligt 
anvendt elektronisk og struktureret format, 
som den registrerede kan anvende senere, 
uden hindring fra den registeransvarlige, 
som personoplysningerne flyttes fra.
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Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at en registreret kan få adgang til de oplysninger, som vedkommende 
har afgivet til den registeransvarlige.

Ændringsforslag 1498
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, medmindre det 
ville kræve en uforholdsmæssigt stor 
indsats fra den registeransvarliges side,
når personoplysninger behandles 
elektronisk og i et struktureret og 
almindeligt anvendt format, ret til af den 
registeransvarlige at få en kopi af 
oplysninger, der er genstand for 
behandling.

Or. en

Begrundelse

I sin nuværende form ville artiklen skabe falske forhåbninger for registrerede, eftersom en 
betydelig del af personoplysningerne i den offentlige sektor ikke er registreret i et elektronisk, 
struktureret og almindeligt anvendt format. Offentlige myndigheder som f.eks. kommuner kan 
have en lang række databaser og arkiver. Hvis en borger anmoder om alle de 
personoplysninger, som myndigheden er i besiddelse af, kan det kræve en uforholdsmæssigt 
stor indsats fra myndighedens side.

Ændringsforslag 1499
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 1. Den registrerede har, når 
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personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som 
den registrerede kan anvende senere.

personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling.

Or. en

Ændringsforslag 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret format, ret til af den 
registeransvarlige at få en kopi af 
oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

Hvis den registrerede anmoder om et 
andet format end det, oplysningerne er 
behandlet i, kan den registeransvarlige 
opkræve et konverteringsgebyr, som ikke 
må overstige den pågældende tjenestes 
markedsværdi.

Or. es

Begrundelse

I forbindelse med denne bestemmelse er det ikke afgørende, at oplysningerne behandles i et 
struktureret og almindeligt anvendt format, men derimod at de leveres i et struktureret og 
almindeligt anvendt format. Eftersom det format, der anvendes til behandling af 
personoplysninger, ikke altid er almindeligt anvendt, bør det være muligt at opkræve et gebyr 
for konvertering af oplysningerne.
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Ændringsforslag 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk, 
ret til af den registeransvarlige at få en kopi 
af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk, interoperabelt og struktureret 
format, som den registrerede kan anvende 
senere.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk, 
ret til af den registeransvarlige at få en kopi 
af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarliges anvendelse af usædvanlige dataformater må ikke kunne bruges som 
undskyldning for at nægte den registrerede rettigheder.
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Ændringsforslag 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk, 
ret til af den registeransvarlige at få en kopi 
af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk, interoperabelt og struktureret 
format, som den registrerede kan anvende 
senere.

Or. en

Ændringsforslag 1504
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk 
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at få 
en kopi af oplysninger, der er genstand for 
behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere, såfremt 
der ikke er tale om en krænkelse af den 
registeransvarliges intellektuelle 
ejendomsrettigheder eller legitime private 
handelspraksis.

Or. en
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Ændringsforslag 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har, når 
personoplysninger behandles elektronisk
og i et struktureret og almindeligt anvendt 
format, ret til af den registeransvarlige at 
få en kopi af oplysninger, der er genstand 
for behandling, i et almindeligt anvendt 
elektronisk og struktureret format, som den 
registrerede kan anvende senere.

1. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og når 
personoplysninger behandles elektronisk,
har den registrerede ret til af den 
registeransvarlige at få en kopi af de 
afgivne personoplysninger i et almindeligt 
anvendt elektronisk og struktureret format, 
som den registrerede kan anvende senere, 
uden hindring fra den registeransvarlige, 
som personoplysningerne flyttes fra.

Or. en

Ændringsforslag 1506
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til 
et andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

udgår

Or. en

Begrundelse

Retten til indsigt i oplysninger skal finde anvendelse, uanset hvad behandlingen specifikt er 
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baseret på.

Ændringsforslag 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til 
et andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1508
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til 
et andet system i et almindeligt anvendt
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1509
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til 
et andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til et 
andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til et 
andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

Den registeransvarlige, som 
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personoplysningerne tilbagetrækkes fra, 
er ansvarlig for at slette oplysningerne og 
sikre, at de ikke efterfølgende behandles 
af en anden aktør. EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes lovgivning skal regulere 
de tilfælde, hvor der er en retlig 
forpligtelse til at opbevare 
personoplysninger på grundlag af almene 
hensyn, hvilket skal stå i rimeligt forhold 
til det fastsatte mål og respektere retten til 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. es

Begrundelse

Der bør henvises til forholdet mellem ovennævnte ret og retten til sletning. Princippet om 
portabilitet i form af kopier giver ikke nødvendigvis ret til sletning af personoplysninger. 
Portabilitet i snæver betydning svarer imidlertid til overførsel fra en registeransvarlig til en 
anden, hvilket giver ret til sletning. Det er i den forbindelse nødvendigt at træffe 
foranstaltninger til regulering af tilfælde, hvor der er behov for dataopbevaring.

Ændringsforslag 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger, 
som den registrerede har afgivet, og som 
opbevares i et databehandlingssystem, til et 
andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, har den registreredes 
ret til at overføre disse personoplysninger 
og andre oplysninger, som den registrerede 
har afgivet, og som opbevares i et 
databehandlingssystem, til et andet system 
i et almindeligt anvendt elektronisk format 
uden hindring fra den registeransvarlige, 
som personoplysningerne flyttes fra.

Or. en
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Ændringsforslag 1512
Michèle Striffler

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger og andre oplysninger,
som den registrerede har afgivet, og som
opbevares i et databehandlingssystem, til et 
andet system i et almindeligt anvendt 
elektronisk format uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

2. Hvis den registrerede har afgivet 
personoplysningerne, og behandlingen er 
baseret på samtykke eller en kontrakt, har 
den registreredes ret til at overføre disse 
personoplysninger, som opbevares i et 
databehandlingssystem, til et andet system 
i et almindeligt anvendt elektronisk format
- med undtagelse af data, der krænker 
forretningshemmeligheder, som indsendes 
i papirformat - uden hindring fra den 
registeransvarlige, som 
personoplysningerne flyttes fra.

Or. fr

Ændringsforslag 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når oplysningerne i stk. 1 og 2 er 
sundhedsoplysninger eller oplysninger, 
der behandles til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål i 
overensstemmelse med bestemmelserne og 
beskyttelsesforanstaltningerne i artikel 81 
og 83, kan den registeransvarlige 
forbeholde sig retten til at sikre 
gyldigheden af oplysningerne ved 
anvendelse af en form for officiel 
verifikation.

Or. en
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Begrundelse

Det er i den registreredes interesse at sikre gyldigheden af følsomme oplysninger, hvis 
oplysningerne behandles til sundheds- og/eller forskningsformål, og de pågældende 
oplysninger skal overføres fra den registeransvarlige til et andet automatisk 
databehandlingssystem. Indførelse af digital verifikation gennem e-signaturer eller 
e-identifikation vil bidrage til at gøre processen mere sikker og supplere de foranstaltninger, 
der er ved at blive udviklet som led i den digitale dagsorden for Europa.

Ændringsforslag 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fremmer og 
anvender et frit tilgængeligt og 
brugervenligt format i forbindelse med 
udøvelsen af retten til dataportabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under udøvelse af sin ret til 
dataportabilitet skal den registrerede 
meddele den registeransvarlige, som 
personoplysningerne tilbagetrækkes fra, 
om den pågældende også ønsker, at de 
slettes i overensstemmelse med artikel 17.

Or. fr
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Ændringsforslag 1516
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. de

Begrundelse

Reguleringsindholdet er vigtigt i henhold til artikel 291 i TEUF. Det er først med de 
delegerede retsakter, at anvendelsesområdet og gennemførelsen af de krav, der er anført i stk. 
1 og 2, er defineret præcist for dem, der gør brug af retten. En sådan ordning bør så vidt 
muligt fremgå af denne forordning. Dette ville også berøre tekniske standarder og 
procedurer, som berører de eksisterende formater og den eksisterende infrastruktur i 
medlemsstaterne. Såfremt Kommissionen kunne fastlægge, i hvilket format den 
registeransvarlige skal stille personoplysninger til rådighed, ville dette være et indgreb i 
forretningsdriften og relevant for de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 1517
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 

udgår
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artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1518
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1519
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1520
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i stk. 
1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at specificere det elektroniske 
format, der er omhandlet i stk. 1, og de 
tekniske standarder, nærmere regler og 
procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag, der erstatter alle gennemførelsesretsakter med delegerede 
retsakter for at garantere fuld inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan specificere det 
elektroniske format, der er omhandlet i 
stk. 1, og de tekniske standarder, nærmere 
regler og procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

3. Det elektroniske format, de relaterede 
funktioner og procedurerne for 
videregivelse af personoplysninger i
henhold til stk. 2 fastsættes af den 
registeransvarlige under henvisning til de 
mest hensigtsmæssige eksisterende 
branchestandarder eller standarder 
defineret af erhvervslivets interessenter 
eller standardiseringsorganer. 
Kommissionen fremmer og bistår 
industrien, interessenterne og
standardiseringsorganerne med 
kortlægning og vedtagelse af tekniske 
standarder samt nærmere regler og 
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procedurer for videregivelse af 
personoplysninger i henhold til stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1522
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på 
den offentlige sektor.

Or. en

Ændringsforslag 1523
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at gøre indsigelse mod behandling af 
personoplysninger baseret på artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f).

Or. en

Ændringsforslag 1524
Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f),
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at gøre indsigelse mod behandling af 
personoplysninger baseret på artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f). Den registrerede 
skal udtrykkeligt informeres om denne ret 
på en letforståelig måde, og denne 
information skal klart kunne skelnes fra 
andre informationer.

Or. en

Ændringsforslag 1525
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret 
på artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f),
medmindre den registeransvarlige påviser
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har ret til af grunde, der 
vedrører den pågældendes særlige 
situation, at gøre indsigelse, medmindre 
den registeransvarlige påviser legitime
interesser, der tilsidesætter den 
registreredes interesser. Den registrerede 
har ikke ret til at udøve sin indsigelsesret, 
hvis lovgivningen forpligter til 
behandling.

Or. de

Begrundelse

Ordlyden i afvejningen i stk. 1 i forslaget til forordning afviger fra ordlyden i afvejningen i 
artikel 6, stk. 1, litra f), og den hidtidige afvejning i direktiv 95/46/EF i artikel 14, litra a, og 
artikel 7, litra f).
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Ændringsforslag 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at gøre indsigelse mod behandling af 
personoplysninger baseret på artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f).

Or. en

Ændringsforslag 1527
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 1528
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at gøre indsigelse mod behandling af 
personoplysninger baseret på artikel 6, 
stk. 1, litra d) og e).

Or. en

Ændringsforslag 1529
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
af vægtige legitime grunde, der vedrører 
den pågældendes særlige situation, at gøre 
indsigelse mod behandling af 
personoplysninger om den pågældende
baseret på artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).

Or. en

Ændringsforslag 1530
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registrerede har til enhver tid ret til
af grunde, der vedrører den pågældendes 
særlige situation, at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger baseret på 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
medmindre den registeransvarlige påviser 
vægtige legitime grunde til behandlingen, 
der tilsidesætter den registreredes 
interesser eller grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder.

1. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at gøre indsigelse mod behandling af 
personoplysninger baseret på artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), medmindre den 
registeransvarlige påviser vægtige legitime 
grunde til behandlingen, der tilsidesætter 
den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Det er næsten umuligt for en registreret at argumentere for den pågældendes særlige 
situation. Den registrerede bør altid kunne gøre indsigelse, hvorefter den registeransvarlige 
kan påvise de vægtige legitime grunde, der gør behandlingen lovlig.

Ændringsforslag 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan 
markedsføring. Den registrerede skal 
udtrykkeligt informeres om denne ret på 
en letforståelig måde, og denne 
information skal klart kunne skelnes fra 
andre informationer.

udgår

Or. en



AM\929505DA.doc 23/167 PE506.164v02-00

DA

Ændringsforslag 1532
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

2. Hvis personoplysninger behandles i 
medfør af artikel 6, stk. 1, litra f), har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

Or. de

Begrundelse

Ved en databehandling på grundlag af afvejningsklausulen i artikel 6, stk. 1, litra f), er det 
nødvendigt med en ubetinget indsigelsesret med henblik på beskyttelse af den berettigede. 
Dette gælder især for videregivelsen af kundeoplysninger til tredjepersoner til reklameformål. 
Den ordning, der fremgår af artikel 19, stk. 2, i forslaget til forordning, indebærer en 
grundlæggende tilladelse til videregivelse og brug af oplysninger til reklameformål, som 
vurderes kritisk set ud fra en forbruger- og databeskyttelsesvinkel og ville føre til en 
forringelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i Tyskland på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 1533
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal informeres om denne 
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informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

ret på en letforståelig og klar måde, og 
denne information skal klart kunne skelnes 
fra andre informationer.

Or. en

Ændringsforslag 1534
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan 
markedsføring. Den registrerede skal 
udtrykkeligt informeres om denne ret på en 
letforståelig måde, og denne information 
skal klart kunne skelnes fra andre
informationer.

2. Behandling af personoplysninger med 
henblik på direkte markedsføring kræver 
udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. 
Oplysningerne må ikke overdrages til
tredjeparter. Den registrerede skal til 
enhver tid og gratis kunne trække sit 
samtykke tilbage. Den registrerede skal 
udtrykkeligt informeres om denne ret på en 
letforståelig måde, og denne information 
skal klart kunne skelnes fra andre 
informationer.

Or. en

Ændringsforslag 1535
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 

2. Hvis personoplysninger behandles eller 
er beregnet til behandling med henblik på 
direkte markedsføring, har den registrerede 
ret til til enhver tid, uden yderligere 
begrundelse og gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 



AM\929505DA.doc 25/167 PE506.164v02-00

DA

kunne skelnes fra andre informationer. informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

Or. en

Ændringsforslag 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan 
markedsføring. Den registrerede skal 
udtrykkeligt informeres om denne ret på en 
letforståelig måde, og denne information 
skal klart kunne skelnes fra andre 
informationer.

2. Behandling af personoplysninger med 
henblik på direkte markedsføring kræver 
udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. 
Oplysningerne må ikke overdrages til
tredjeparter. Den registrerede skal til 
enhver tid og gratis kunne trække sit 
samtykke tilbage. Den registrerede skal 
udtrykkeligt informeres om denne ret på en 
letforståelig måde, og denne information 
skal klart kunne skelnes fra andre
informationer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag forringer databeskyttelsesniveauet inden for direkte markedsføring 
betydeligt i visse medlemsstater.

Ændringsforslag 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 

2. Hvis personoplysninger behandles med 
henblik på direkte markedsføring, har den 
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registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

registrerede ret til gratis at gøre indsigelse 
mod behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger til sådan markedsføring. 
Den registrerede skal udtrykkeligt 
informeres om denne ret på en letforståelig 
måde, og denne information skal klart 
kunne skelnes fra andre informationer.

Denne ret omfatter retten til at gøre 
indsigelse mod indsamling og anvendelse 
af personoplysninger gennem 
onlinesporing af den registreredes 
præferencer og adfærd på hjemmesider. 
Hvis den registrerede udøver retten til at 
gøre indsigelse gennem tekniske midler, 
f.eks. browserindstillinger, skal 
registeransvarlige og registerførere 
respektere sådanne indsigelser i 
overensstemmelse med tekniske 
branchestandarder og indhente den 
registreredes samtykke til behandling af 
personoplysninger, der hidrører fra 
onlinesporing med henblik på 
markedsføring. Samtykke til 
onlinesporing skal muliggøre vedvarende 
onlinesporing på alle hjemmesider, 
medmindre den registrerede efterfølgende 
trækker sit samtykke tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 1538
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1539
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis der gøres indsigelse i henhold til 
stk. 1 og 2, anvender den registeransvarlige
udelukkende de pågældende 
personoplysninger til historiske eller 
statistiske formål eller til 
forskningsformål, eller - afhængigt af den 
valgte mulighed - sletter dem.

Or. hu

Begrundelse

Eftersom statistiske datasæt danner udgangspunkt for forskellige tendenser og 
forskningsaktiviteter, er de pågældende personoplysninger fortsat relevante efter afslutningen 
af forholdet mellem den registeransvarlige og den registrerede. Eksempelvis kan historiske 
datasæt om brugere af banktjenester ikke indsamles, hvis alle banker sletter alle kundedata, 
når deres forretningsforhold er ophørt.

Ændringsforslag 1540
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis pseudonyme oplysninger 
behandles i henhold til artikel 6, stk. 1, 
bør den registrerede have ret til gratis at 
gøre indsigelse mod behandlingen. Den 
registrerede skal informeres om denne ret 
på en letforståelig måde, og denne 
information skal klart kunne skelnes fra 
andre informationer.

Or. en

Ændringsforslag 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis pseudonyme oplysninger 
behandles i henhold til artikel 6, stk. 1, 
bør den registrerede have ret til gratis at 
gøre indsigelse mod behandlingen. Den 
registrerede skal informeres om denne ret 
på en letforståelig måde, og denne 
information skal klart kunne skelnes fra 
andre informationer.

Or. en

Ændringsforslag 1544
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger baseret på profilering Foranstaltninger baseret på automatisk 
behandling

Or. en

Ændringsforslag 1545
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller 
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 

1. Enhver fysisk person har ret til at gøre 
indsigelse mod at blive gjort til genstand 
for foranstaltninger baseret på profilering 
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2.
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formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1546
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

Or. de

Begrundelse

Og selv en behandling og vurdering af et bestemt forhold, der delvist foretages automatisk 
kan føre til, at vigtige aspekter udelades og at den registrerede derved påføres betydelige 
ulemper.
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Ændringsforslag 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller
analysere eller forudsige f.eks.
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver registreret har ret til at anmode 
om ikke at være genstand for en 
foranstaltning, som berører vedkommende
negativt i væsentlig grad, og som er baseret 
alene på automatisk databehandling, der 
har til formål at vurdere, analysere eller 
forudsige vedkommendes erhvervsevne, 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd.

Or. en

Begrundelse

Supplerende særskilte foranstaltninger til automatisk behandling af personoplysninger er kun 
berettigede i tilfælde, hvor foranstaltningen har negative retlige virkninger. Enhver anden 
profilering, der udgør behandling af personoplysninger, er normal behandling og allerede 
omfattet af alle bestemmelserne i forordningen.

Ændringsforslag 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 

1. Enhver fysisk person har ret til såvel 
offline som online ikke at være genstand 
for en foranstaltning, der har retsvirkning 
for vedkommende, eller som berører 
vedkommende i væsentlig grad, og som er 
baseret alene på automatisk 
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vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller 
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver registreret har ret til ikke at være 
genstand for behandling af 
personoplysninger, der har negativ
retsvirkning for vedkommende, eller som
tilsvarende berører vedkommende, og som 
er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1550
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
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retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene eller overvejende på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.
Den automatiske databehandling kan 
omfatte anvendelse af 
webanalyseværktøjer, sporing med 
henblik på at vurdering af brugeradfærd, 
oprettelse af bevægelsesprofiler ved hjælp 
af mobilapplikationer eller oprettelse af 
personlige profiler på sociale netværk.

Or. en

Ændringsforslag 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende negativt i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

Or. pl
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Ændringsforslag 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i relevant grad, og 
som overvejende er baseret på automatisk 
databehandling, der har til formål at
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1553
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, som er 
baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd, med forbehold 
af lovlige og legitime former for 
profilering til kommercielle formål eller 
med henblik på forebyggelse, 
efterforskning eller retsforfølgelse af 
kriminelle aktiviteter.
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Or. en

Ændringsforslag 1554
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende i væsentlig grad, og 
som er baseret alene på automatisk 
databehandling, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende vedkommende eller analysere 
eller forudsige f.eks. vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer, 
pålidelighed eller adfærd.

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der har 
retsvirkning for vedkommende, eller som 
berører vedkommende på en retligt negativ 
måde, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks. 
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 
præferencer, pålidelighed eller adfærd.

Or. de

Ændringsforslag 1555
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en foranstaltning, der 
har retsvirkning for vedkommende, eller
som berører vedkommende i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige f.eks.
vedkommendes erhvervsevne, økonomiske 
situation, lokalitet, sundhed, personlige 

1. Enhver fysisk person har ret til ikke at 
være genstand for en beslutning, der har 
retsvirkning for vedkommende, som 
berører vedkommende negativt i væsentlig 
grad, og som er baseret alene på 
automatisk databehandling, der har til 
formål at vurdere bestemte personlige 
forhold vedrørende vedkommende eller 
analysere eller forudsige vedkommendes 
erhvervsevne, økonomiske situation, 
lokalitet, sundhed, personlige præferencer
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præferencer, pålidelighed eller adfærd. eller pålidelighed.

Or. en

Ændringsforslag 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Er baseret på den registeransvarliges 
legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse 
eller opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som 
f.eks. retten til menneskelig indgriben, 
eller
b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
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interesser eller
c) er baseret på den registreredes 
samtykke med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 7 og passende 
garantier.

Or. en

Ændringsforslag 1558
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at dette berører de øvrige 
bestemmelser i denne forordning, kan en 
person kun gøres til genstand for en 
foranstaltning baseret på profilering, hvis 
behandlingen:

Or. en

Ændringsforslag 1559
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1560
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette litra udgår i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1, og 
artikel 20, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag 1561
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) er nødvendig for opfyldelsen af en 
kontrakt, som den registrerede er part i, 
eller af hensyn til gennemførelsen af 
foranstaltninger, der træffes på den
registreredes anmodning forud for 
indgåelsen af en sådan kontrakt, forudsat 
at der findes passende foranstaltninger til 
at beskytte den registreredes legitime 
interesser, som f.eks. retten til menneskelig 
indgriben, eller

Or. en
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Ændringsforslag 1562
Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1563
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, herunder
retten til at få relevante oplysninger om 
den logik, der er anvendt i profileringen, 
og retten til menneskelig indgriben, eller

Or. en

Ændringsforslag 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet
behandlet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, herunder
retten til at få oplysninger om 
profileringskriterierne og retten til
menneskelig indgriben, eller

Or. en

Ændringsforslag 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) er nødvendig for indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, 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, eller

Or. en

Ændringsforslag 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) foretages som led i indgåelsen eller 
opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den 
registreredes anmodning om indgåelse eller 
opfyldelse af kontrakten er blevet 
efterkommet, eller der findes passende 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, som f.eks. 
retten til menneskelig indgriben, og 
foranstaltninger, som gør det muligt for 
den registrerede at gøre sit synspunkt 
gældende, eller

Or. en

Ændringsforslag 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Profilering, der indebærer 
forskelsbehandling af fysiske personer på 
grund af race eller etnisk oprindelse, 
politisk overbevisning, religion eller tro, 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, 
seksuel orientering eller kønsidentitet, 
eller som resulterer i en sådan 
forskelsbehandling, er forbudt. 
Profilering i en ansættelsessammenhæng 
er ikke tilladt, herunder sorte lister over 
bestemte arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) er baseret på pseudonyme oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 1569
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ikke anvendes til at identificere eller 
udvælge et barn

Or. en

Ændringsforslag 1570
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette litra udgår i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1, og 
artikel 20, stk. 2, litra c).
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Ændringsforslag 1571
Joanna Senyszyn

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning og beskytter de
registreredes legitime interesser og 
beskytter imod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1572
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) er hjemlet i et retsgrundlag, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller

Or. en

Ændringsforslag 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1574
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) er nødvendig for at overholde EU-retten 
eller medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser eller

Or. en

Ændringsforslag 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning og beskytter de
registreredes legitime interesser og 
beskytter mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1
eller

Or. en

Ændringsforslag 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag 1577
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier, herunder effektiv 
beskyttelse mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1578
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på artikel 6 i denne 
forordning og hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, der også 
fastsætter tilstrækkelige bestemmelser til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1579
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes 
samtykke med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 7 og passende 
garantier.

c) er lovlig i henhold til denne forordnings 
artikel 6, stk. 1, litra a) til f).

Or. en

Ændringsforslag 1580
Joanna Senyszyn

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier, herunder effektiv 
beskyttelse mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 10.

Or. en

Ændringsforslag 1581
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier, herunder den 
registreredes mulighed for til enhver tid at 
trække sit samtykke tilbage og effektiv 
beskyttelse mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier. Den 
registeransvarlige indfører effektiv 
beskyttelse mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1. 
Sådanne foranstaltninger skal være 
baseret på videnskabeligt anerkendte 
matematisk-statistiske procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier.

c) er baseret på den registreredes samtykke 
med forbehold af bestemmelserne i artikel 
7 og passende garantier, herunder effektiv 
beskyttelse mod mulig diskrimination på 
grundlag af foranstaltningerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1584
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføres med henblik på 
overvågning og forebyggelse af svig 

Or. en

Ændringsforslag 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) er begrænset til pseudonyme 
oplysninger. Sådanne pseudonyme 
oplysninger må ikke samordnes med 
oplysninger om indehaveren af 
pseudonymet. Artikel 19, stk. 3a, finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i den tyske telemedia-lov, som tilskynder til 
pseudonymisering af oplysninger og fastsætter en klar lovramme for profilering inden for 
bl.a. reklame og markedsføring.

Ændringsforslag 1586
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) gennemføres på grund af begrundet 
mistanke om en kriminel handling mod 
den registeransvarlige 

Or. en

Ændringsforslag 1587
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) gennemføres med henblik på at 
vurdere risiko og kreditværdighed, 
sikkerhed og pålidelighed i forbindelse 
med den registeransvarliges 
tjenesteydelser 

Or. en

Ændringsforslag 1588
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) er nødvendig for at beskytte den 
registeransvarliges legitime interesser i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra ja) 

Or. en

Ændringsforslag 1589
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) er nødvendig af hensyn til udførelsen 
af en opgave i samfundets interesse eller 
henhørende under offentlig 
myndighedsudøvelse, som den 
registeransvarlige eller en tredjemand, til 
hvem personoplysningerne videregives, 
har fået pålagt 

Or. en

Ændringsforslag 1590
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) er nødvendig for, at den 
registeransvarlige eller den tredjemand 
eller de tredjeparter, til hvem profilerne 
eller oplysningerne videregives, kan 
forfølge en legitim interesse, medmindre 
de registreredes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder går 
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forud herfor 

Or. en

Ændringsforslag 1591
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cg) er nødvendig for at beskytte den 
registreredes vitale interesser.

Or. en

Ændringsforslag 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Profilering, der indebærer direkte 
eller indirekte forskelsbehandling af 
fysiske personer på grund af race eller 
etnisk oprindelse, samfundsøkonomisk 
status, politisk overbevisning, religion 
eller tro, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold og fagforeningsaktiviteter, 
seksuel orientering eller kønsidentitet, 
eller som resulterer i foranstaltninger med 
en sådan virkning, er altid forbudt. 
Profilering er aldrig tilladt i en 
ansættelsessammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I ansættelsessammenhæng er 
behandling eller anvendelse med henblik 
på permanent overvågning af 
arbejdstagere eller profiling af 
arbejdstagere, udarbejdelse og overførsel 
af sorte lister over arbejdstagere, ydelses-
og adfærdskontrol eller forberedelse af en 
sygdomsbetinget opsigelse ikke tilladt; 
oplysninger om ansøgere skal beskyttes på 
samme måde.

Or. fr

Ændringsforslag 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke 
alene baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 
9.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1595
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke alene 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke
omfatte eller generere data, der hører 
under de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9, 
jf. dog undtagelserne i artikel 9, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1596
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke alene
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 1597
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold
vedrørende en fysisk person, må ikke alene

3. Profileringsaktiviteter vedrørende en 
fysisk person, må ikke baseres på de 
særlige kategorier af personoplysninger, 
der er nævnt i artikel 9.
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baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke alene 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke alene 
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9, 
medmindre den registrerede har givet sit 
samtykke til den pågældende behandling.

Or. en

Ændringsforslag 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke alene
baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 9.

3. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke
overvejende baseres på de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
nævnt i artikel 9.

Or. en
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Ændringsforslag 1600
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Profilering på grundlag af race eller 
etnisk oprindelse, politisk overbevisning, 
religion eller tro, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold, seksuel orientering eller 
kønsidentitet, som har negative 
konsekvenser for fysiske personer, er 
forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 1601
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset andre bestemmelser, der 
gælder i forbindelse med 
retshåndhævelse, på europæisk eller 
nationalt plan, må personoplysninger ikke 
behandles automatisk med henblik på 
udarbejdelse af en bevægelsesprofil.

Or. de

Begrundelse

Undtagen med henblik på retshåndhævelse skal det, især hvis der ikke foreligger et 
udtrykkeligt samtykke fra den registreredes side vedrørende dette formål, være forbudt at 
behandle eller sammenstille personoplysninger på en sådan måde, at det udmønter sig i den 
registreredes bevægelsesprofil.

Ændringsforslag 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE506.164v02-00 56/167 AM\929505DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Brug af oplysninger om 
kreditværdighed og foranstaltninger 
baseret på profilering bør kun være tilladt 
i forbindelse med indgåelse af en 
kontrakt, hvis der er dokumentation for 
særlige risici med hensyn til 
misligholdelse.
I forbindelse med prognosen for risikoen 
for misligholdelse må der kun anvendes 
personoplysninger, der rent faktisk er 
relevante for kreditværdigheden, som 
f.eks. betalingsvanskeligheder og 
insolvensoplysninger.
Hvis der gøres brug af scoringsmetoder, 
skal disse føre til videnskabeligt 
begrundede resultater.
Det skal fremgå tydeligt, hvem der er 
udbyder og efterspørger af oplysningerne 
om kreditværdighed. Forbrugere bør være 
informeret om de anvendte oplysninger, 
brugen af scoringsmetoder og lignende. 
Oplysninger om kreditværdighed skal 
være aktuelle og korrekte.
Oplysninger om helbredsforhold må ikke 
anvendes til scorings.

Or. de

Ændringsforslag 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Børn må under ingen 
omstændigheder være genstand for en 
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foranstaltning vedrørende profilering i 
henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for 
den registrerede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1605
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. De oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, omfatter oplysninger om 
eksistensen af behandling med henblik på 
en foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for den 
registrerede samt resultaterne af den i 
artikel 33 omhandlede konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse, i det omfang 
den vedrører den registrerede.
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Or. en

Begrundelse

Registrerede bør også underrettes om de risici, der er forbundet med databehandlingen.

Ændringsforslag 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Automatisk behandling af 
personoplysninger, der har til formål at 
vurdere bestemte personlige forhold 
vedrørende en fysisk person, må ikke 
alene baseres på de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er nævnt i artikel 
9.

Or. es

Ændringsforslag 1607
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2,
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal 
hver enkelt af de registeransvarlige uden 
unødigt ophold informere den 
registrerede særskilt om behandlingen
med henblik på en foranstaltning af den art, 
der er omhandlet i stk. 1, og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for den 
registrerede.

Or. de
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Begrundelse

I tilfælde af profilering indføres en særskilt oplysningspligt, som gælder for både direkte og 
indirekte registeransvarlige.

Ændringsforslag 1608
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14 og 15, oplysninger om 
eksistensen af behandling med henblik på 
en foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, herunder kriterier for 
behandlingen og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for den 
registrerede.

Or. en
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Ændringsforslag 1610
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en
foranstaltning af den art, der er omhandlet 
i stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
behandling med henblik på en beslutning
af den art, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af
behandling med henblik på en 
foranstaltning af den art, der er omhandlet i 
stk. 1, og de forventede konsekvenser af 
denne behandling for den registrerede.

4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, 
omfatter de oplysninger, som den register-
ansvarlige fremlægger i henhold til 
artikel 14, oplysninger om eksistensen af 
en foranstaltning af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, relevante oplysninger 
om den anvendte logik og de forventede 
konsekvenser af denne behandling for den 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 1612
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1615
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 

udgår
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registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1617
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

5. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
pålægges den nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for tilstrækkelige 
foranstaltninger til at beskytte den 
registreredes grundlæggende rettigheder, 
når det gælder bestemmelserne i denne 
artikel, og de legitime interesser, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når det gælder børn, er profilering 
aldrig tilladt, uanset om barnets forælder 
eller lovlige repræsentant måtte give sit 
samtykke hertil.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nævner kun forbuddet mod profilering vedrørende børn i 
betragtning 58. Ved at integrere forbuddet i en artikel sikres det, at det bliver juridisk 
bindende.
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Ændringsforslag 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsninger Udvidelser og begrænsninger

Or. de

Ændringsforslag 1620
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse eller udvide
rækkevidden af de rettigheder og 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 5, 
litra a)-e), artikel 11-19 og artikel 32, når 
en sådan begrænsning eller udvidelse er en 
nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen gyldig grund til udelukkende at forpligte medlemsstaterne til at begrænse 
visse forpligtelser eller rettigheder.

Ændringsforslag 1621
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan 
begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund med henblik på:

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra c) og e),
artikel 11-13, artikel 15-19, artikel 20, 
stk. 1, 2 og 4, og artikel 32, når den 
pågældende lovgivning forfølger klart 
definerede almene hensyn, respekterer 
kernen i retten til beskyttelse af
personoplysninger, står i rimeligt forhold 
til det legitime mål, der forfølges, og 
respekterer den registreredes 
grundlæggende rettigheder og interesser
med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1622
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 11-20 og artikel 32, når 
en sådan begrænsning er en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i et 
demokratisk samfund med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

1. EU-retten kan ved lovgivningsmæssige
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

Or. en

Begrundelse

Andres interesser bør så vidt muligt medtages i forordningens tekst. Kerneprincipperne i 
artikel 5 bør ikke vige for andre lovgivninger, men de kan defineres yderligere heri.

Ændringsforslag 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger begrænse rækkevidden af 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 5, litra a)-e), artikel 11-
20 og artikel 32, når en sådan begrænsning 
er en nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

1. EU-retten eller en medlemsstats 
lovgivning kan ved lovgivningsmæssige 
foranstaltninger udvide eller begrænse 
rækkevidden af de rettigheder og 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 5, 
litra a)-e), artikel 11-20 og artikel 32, når 
en sådan udvidelse eller begrænsning er en 
nødvendig og forholdsmæssig 
foranstaltning i et demokratisk samfund 
med henblik på:

Or. de
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Begrundelse

For at øge beskyttelsen af personoplysninger i Europa bør artikel 21 ikke kun tillade 
begrænsninger, men også udvidelser af rettighederne og pligterne. Den tyske 
databeskyttelseslov fastsætter således yderligere rettigheder vedrørende aktindsigt, f.eks. for 
oplysningskontorer og i forbindelse med direkte markedsføring.

Ændringsforslag 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsmarkedets parter kan ved 
lovgivningsmæssige foranstaltninger 
begrænse rækkevidden af de rettigheder 
og forpligtelser, der er omhandlet i 
artikel 5, litra a)-e), artikel 11-20 og 
artikel 32, når en sådan begrænsning er 
aftalt ved nationale kollektive 
overenskomster som en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Arbejdsmarkedet reguleres meget forskelligt i de enkelte medlemsstater. Nogle medlemsstater 
har tradition for lovgivning, og andre medlemsstater har en høj grad af regulering, som er 
baseret på kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) statens sikkerhed

Or. de
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Begrundelse

Tilføjelserne i litra aa) og aaa) er nødvendige for at bringe artikel 21 i overensstemmelse med 
den veletablerede bestemmelse i artikel 13, stk. 1, i direktiv 46/95.

Ændringsforslag 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) forsvaret

Or. de

Begrundelse

Tilføjelserne i litra aa) og aaa) er nødvendige for at bringe artikel 21 i overensstemmelse med 
den veletablerede bestemmelse i artikel 13, stk. 1, i direktiv 46/95.

Ændringsforslag 1628
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) statens sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forebyggelse, efterforskning, opdagelse b) forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
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og retsforfølgning i straffesager og retsforfølgning i specifikke straffesager

Or. en

Ændringsforslag 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ved anvendelse af pseudonyme 
oplysninger

Or. de

Begrundelse

Tilføjelserne i litra aa) og aaa) er nødvendige for at bringe artikel 21 i overensstemmelse med 
den veletablerede bestemmelse i artikel 13, stk. 1, i direktiv 46/95.

Ændringsforslag 1631
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) statens sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Selv om statens sikkerhed ikke er omfattet af EU-retten, er det nødvendigt at præcisere, at 
registeransvarlige ikke handler i strid med forordningen, når de begrænser registreredes 
rettigheder af hensyn til statens sikkerhed.

Ændringsforslag 1632
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

Or. en

Begrundelse

Begrebet "andre samfundsinteresser" er for bredt og risikerer at blive et juridisk smuthul.

Ændringsforslag 1633
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre betydelige
samfundsinteresser, navnlig vedrørende
valuta-, budget- og skatteanliggender

Or. en

Ændringsforslag 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser,
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser,
såsom væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

Or. en

Ændringsforslag 1635
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser

Or. en

Ændringsforslag 1636
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
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finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender

Or. en

Ændringsforslag 1637
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser, herunder valuta-, 
budget- og skatteanliggender og 
beskyttelsen af markedets stabilitet og 
integritet

c) beskyttelse af Unionens eller en 
medlemsstats andre samfundsinteresser, 
navnlig væsentlige økonomiske eller 
finansielle interesser

Or. en

Begrundelse

Unionens eller en medlemsstats samfundsinteresser bør ikke begrænses til økonomiske og 
finansielle interesser.

Ændringsforslag 1638
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
og retsforfølgning i forbindelse med brud 
på etiske regler for lovregulerede erhverv

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1639
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) beskyttelse af internationale 
forbindelser

Or. en

Ændringsforslag 1640
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kontrol-, tilsyns- eller 
reguleringsfunktioner, selv af midlertidig 
karakter, der er et led i den offentlige 
myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er 
nævnt i litra a)-d)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kontrol-, tilsyns- eller 
reguleringsfunktioner, selv af midlertidig 
karakter, der er et led i den offentlige
myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er 

e) kontrol-, tilsyns- eller 
reguleringsfunktioner som led i den
kompetente offentlige myndigheds arbejde
i de tilfælde, der er nævnt i litra a)-d)
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nævnt i litra a)-d)

Or. en

Ændringsforslag 1642
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) beskyttelse af den registreredes 
interesser eller andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1643
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) beskyttelse af fortroligheden og 
fortrolighed mellem advokat og klient.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse af fortroligheden og fortrolighed mellem advokat og klient er længe eksisterende 
principper, der ligger til grund for retsplejen.

Ændringsforslag 1644
Csaba Sógor

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

c) behandlingens specifikke formål og 
metoder
d) kategorier af personer, der er 
bemyndiget til at behandle de pågældende 
data
e) proceduren for behandlingen
f) foranstaltninger for at undgå misbrug
g) registreredes ret til information om 
denne begrænsning.

Or. hu

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssig på dette niveau også at legitimere informationssamfundet som 
en faktor, der eksisterer og gør sig gældende. Databehandling hænger uløseligt sammen med 
informationssamfundet, eftersom data indeholder information.

Ændringsforslag 1645
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 
skal bl.a. indeholde specifikke 

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

nødvendighed og proportionalitet i stk. 1 
og indeholde specifikke bestemmelser 
mindst vedrørende de formål, der søges 
opnået med behandlingen, og fastlæggelse 
af begrebet registeransvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 1646
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1648
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Enhver lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være nødvendig og forholdsmæssig i 
et demokratisk samfund og skal bl.a. 
indeholde specifikke bestemmelser mindst 
vedrørende:
a) de formål, der søges opnået med 
behandlingen

b) fastlæggelse af begrebet 
registeransvarlig

c) behandlingens specifikke formål og 
metoder
d) kategorier af personer, der er 
bemyndiget til at behandle de pågældende 
data
e) proceduren for behandlingen
f) foranstaltninger for at undgå misbrug
g) registreredes ret til information om 
denne begrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 
skal bl.a. indeholde specifikke 

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

mindst vedrørende de formål, der søges 
opnået med behandlingen, kategorien af 
personoplysninger, behandlingens 
specifikke formål og hjælpemidler, de 
kategorier af personer, der er bemyndiget 
til at behandle oplysningerne, 
udnævnelsen af den registeransvarlige og 
beskyttelsesforanstaltninger mod ulovlig 
adgang til eller overførsel af oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1650
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 11-20 finder ikke anvendelse, 
når behandlingen af personoplysninger er 
nødvendig for at sætte den 
registeransvarlige i stand til at overholde 
andre retlige, tilsynsmæssige og faglige 
forpligtelser, særlig inden for 
forebyggelse af hvidvaskning af penge 
og/eller finansiering af terror.

Or. en

Ændringsforslag 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der omhandles i stk. 1, 
må ikke tillade eller forpligte private 
registeransvarlige til at opbevare data ud 
over de data, der er strengt nødvendige for 
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det oprindelige formål.

Or. en

Ændringsforslag 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Sådanne lovgivningsmæssige 
foranstaltninger omfatter en pligt til at 
underrette den registrerede om 
begrænsningen af deres rettighed og 
muligheden for at opnå indirekte adgang 
gennem den nationale tilsynsmyndighed 
for databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 1653
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarliges ansvar Den registeransvarliges ansvar og 
ansvarlighed

Or. en

Ændringsforslag 1654
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger
under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau med henblik på at sikre og 
være i stand til at påvise, at behandlingen 
af personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1655
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til
på en gennemsigtig måde at påvise, at 
behandlingen af personoplysninger 
foretages i overensstemmelse med denne 
forordning. Ansvaret ligger altid hos 
ledelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler 
og gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 

1. Den registeransvarlige kan indføre
regler og gennemføre passende 
foranstaltninger med henblik på at sikre og 
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at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

være i stand til at påvise, at behandlingen 
af personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 1657
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige indfører passende
regler og gennemfører passende 
foranstaltninger med henblik på at sikre og 
være i stand til at påvise, at behandlingen 
af personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det gør det muligt at anvende en risikobaseret tilgang.

Ændringsforslag 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler 
og gennemfører passende foranstaltninger
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige iværksætter 
under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau, den type data, der 
behandles, den berørte type organisation, 
både når metoderne til behandling 
fastlægges, og når selve behandlingen 
foretages, passende og påviselige tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger, så 
behandlingen opfylder denne forordnings 
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krav og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal være tilstrækkelig fleksibel til at gøre det muligt for forskellige 
organisationer at gennemføre de mest effektive tekniske og organisatoriske foranstaltninger, 
der passer til de organisationers karakter og struktur.

Ændringsforslag 1659
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med de principper om 
databeskyttelse, der er fastlagt i denne 
forordning, og at det tilsigtede resultat 
opnås for den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 1660
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler 
og gennemfører passende foranstaltninger
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af

1. Den registeransvarlige og 
registerføreren iværksætter under 
hensyntagen til den type data, der 
behandles, den berørte type organisation 
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personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

og det aktuelle tekniske niveau, både når 
metoderne til behandling fastlægges, og 
når selve behandlingen foretages,
passende og påviselige tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
hensigtsmæssige programmer for 
beskyttelse af privatlivets fred, så
behandlingen opfylder denne forordnings 
krav og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1661
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 1662
Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den registeransvarlige indfører regler og 
gennemfører passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre og være i stand til 
at påvise, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med denne forordning.
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Disse foranstaltninger skal stå i forhold til 
den registeransvarliges størrelse, de 
behandlede oplysningers karakter og 
nævnte behandlings indvirkning på de 
berørte personer.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at fastslå betydningen af princippet om virksomhedernes 
ansvar for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, uden at dette giver anledning til alt for 
store administrative byrder for navnlig de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registeransvarlige eller 
registerføreren skal efter anmodning fra 
den kompetente 
databeskyttelsesmyndighed påvise 
etableringen af tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. En koncern kan træffe fælles tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til 
forordningen.
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Or. en

Ændringsforslag 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på en fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 1666
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) opbevaring af dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 28
b) gennemførelse af datasikkerhedskrav 
som fastsat i artikel 30
c) gennemførelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse i henhold til 
artikel 33
d) overholdelse af kravene om 
forudgående godkendelse eller høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til 
artikel 34, stk. 1 og 2
e) udpegning af en 
databeskyttelsesansvarlig i henhold til 
artikel 35, stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

Dette stykke tilfører ikke nogen merværdi og omhandler ikke alle forpligtelserne i henhold til 
forordningen. Det er tilstrækkeligt at anføre, at den registeransvarlige skal indføre regler og 
gennemføre passende foranstaltninger med henblik på at sikre og være i stand til at påvise, at 
behandlingen af personoplysninger foretages i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Foranstaltningerne, jf. stk. 1, omfatter i 
henhold til bestemmelserne i dette kapitel 
følgende:

Or. es

Ændringsforslag 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Disse foranstaltninger omfatter uden 
begrænsning:

Or. en

Ændringsforslag 1669
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Foranstaltningerne, jf. stk. 1, kan 
omfatte foranstaltninger som:

Or. en

Ændringsforslag 1670
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Foranstaltningerne, jf. stk. 1, skal bl.a. 
omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbevaring af dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 28

a) uafhængigt tilsyn med forvaltning af 
behandling af personoplysninger for at 
sikre, at der er truffet effektive tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1672
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbevaring af dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 28

a) tilsyn med forvaltning af behandling af 
personoplysninger for at sikre, at der er 
truffet og gennemført effektive tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger, jf. 
stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemførelse af datasikkerhedskrav 
som fastsat i artikel 30

b) gennemførelse af et 
kontrolstyringssystem, herunder fordeling 
af ansvarsområder, uddannelse af ansatte 
og fyldestgørende instruktioner

Or. en

Ændringsforslag 1674
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemførelse af datasikkerhedskrav 
som fastsat i artikel 30

b) etablering af passende politikker, 
instruktioner eller andre retningslinjer 
med henblik på at sikre, at 
databehandlingen opfylder kravene i 
forordningen, samt procedurer og 
håndhævelse for at implementere disse 
politikker, instruktioner og retningslinjer 
fuldt ud
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Or. en

Ændringsforslag 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse i henhold til 
artikel 33

c) etablering af passende politikker, 
instruktioner eller andre retningslinjer 
med henblik på at sikre, at den 
nødvendige databehandling opfylder 
kravene i forordningen, samt procedurer 
og håndhævelse for at implementere disse 
retningslinjer fuldt ud

Or. en

Ændringsforslag 1676
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse i henhold til 
artikel 33

c) etablering af passende planlægning og 
procedurer for at sikre overholdelse af 
forordningen og tackle eventuel risikabel 
behandling af personoplysninger forud 
for databehandling

Or. en

Ændringsforslag 1677
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse af kravene om 
forudgående godkendelse eller høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til
artikel 34, stk. 1 og 2

d) etablering af tilstrækkelig 
dokumentation for databehandling for at 
sikre opfyldelse af forpligtelser i henhold 
til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 1678
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse af kravene om forudgående 
godkendelse eller høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 34, 
stk. 1 og 2

d) overholdelse af kravene om forudgående 
godkendelse af tilsynsmyndigheden i 
henhold til artikel 34, stk. 1

Or. en

Begrundelse

Da artikel 34, stk. 2, udgår, er henvisningen til forudgående høring slettet.

Ændringsforslag 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse af kravene om 
forudgående godkendelse eller høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til 
artikel 34, stk. 1 og 2

d) etablering af passende 
planlægningsprocedurer for at sikre
overholdelse og tackle eventuel risikabel 
behandling af personoplysninger forud 
for behandling
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Or. en

Ændringsforslag 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) etablering af tilstrækkelig 
dokumentation for databehandling for at 
sikre opfyldelse af forpligtelser i henhold 
til forordningen

Or. en

Ændringsforslag 1681
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) eksistensen af en 
databeskyttelsesansvarlig, jf. artikel 4, 
eller andet personel, der har tilstrækkelige 
midler til at føre tilsyn med 
gennemførelsen af de foranstaltninger, 
der er defineret i denne artikel, og 
overvåge, at kravene i forordningen 
opfyldes. Den databeskyttelsesansvarlige 
eller andet personale skal sikres 
tilstrækkelig organisatorisk 
uafhængighed i henhold til artikel 35. 

Or. en

Ændringsforslag 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) etablering af en tilstrækkeligt 
kvalificeret databeskyttelsesorganisation 
eller -ansvarlig på grundlag af 
tilstrækkelige midler til at føre tilsyn med 
gennemførelsen af de foranstaltninger, 
der er defineret i denne artikel, og 
overvåge, at kravene i forordningen 
opfyldes, med særlig vægt på sikring af 
organisatorisk uafhængighed for den 
pågældende databeskyttelsesansvarlige 
eller -organisation med henblik på at 
forhindre uhensigtsmæssige 
interessekonflikter. En sådan funktion 
kan varetages i henhold til en 
tjenesteydelseskontrakt

Or. en

Ændringsforslag 1684
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilstedeværelse af en korrekt 
bevidsthed om og uddannelse af de 
ansatte, der deltager i databehandlingen 
og de tilhørende beslutningsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) tilstedeværelse af en bevidsthed om og 
uddannelse af de ansatte, der deltager i 
databehandlingen og 
beslutningsprocesser i denne 
sammenhæng, i forpligtelserne i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1686
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbevaring af dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 28

a) opbevaring af dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 14

Or. de
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Ændringsforslag 1687
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 
2. Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1688
Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 
2. Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

udgår

Or. it

Begrundelse

Denne bestemmelse virker som en stor byrde for den registeransvarlige, og den burde i stedet 
opvejes af ansvarskriterier, som står i forhold til den ansvarliges størrelse, de behandlede 
oplysningers karakter og nævnte behandlings indvirkning.

Ændringsforslag 1689
Jan Mulder

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 
2. Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1690
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1. 
Denne kontrol kan udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

En konsekvens af sletningen af stk. 2.

Ændringsforslag 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og hvis der ikke er tale 
om en forøget risiko.

Or. es

Ændringsforslag 1692
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige skal kunne 
påvise effektiviteten af de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1 og 2. Dette skal 
verificeres af uafhængige interne eller 
eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt. Certificering i henhold 
til artikel 39 anses for tilstrækkelig 
verifikation.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 173 fra ordføreren og tilføjer en præcisering af, at en 
databeskyttelsescertificering eller et stempel betragtes som gyldig verifikation af den 
registeransvarliges overholdelse af reglerne. Derved indføres et incitament til at anvende 
disse stempler, også for registerførerne, og det minimerer til gengæld den registeransvarliges 
kontrolforpligtelser.

Ændringsforslag 1693
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører
hensigtsmæssige mekanismer, der har til 
formål at kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Dette gør det muligt at anvende en risikobaseret tilgang.

Ændringsforslag 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol kan udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 1695
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 1696
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2.
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige skal kunne 
påvise effektiviteten af de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1 og 2. Dette skal
verificeres af uafhængige interne eller 
eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 1697
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 

3. Den registeransvarlige eller 
registerføreren skal efter anmodning fra 
den kompetente 
databeskyttelsesmyndighed påvise, at der 
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2. Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

er indført tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
de i stk. 1 og 2 nævnte.

Or. en

Ændringsforslag 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere effektiviteten af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 2. 
Denne kontrol udføres af uafhængige 
interne eller eksterne revisorer, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

3. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer, der har til formål at 
kontrollere hensigtsmæssigheden og
effektiviteten af de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1 og 2. Denne kontrol udføres 
af uafhængige interne eller eksterne 
revisorer, hvis det er hensigtsmæssigt. Den 
registeransvarlige skal regelmæssigt 
offentliggøre rapporter om sine aktiviteter 
i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 1699
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 

udgår
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i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1700
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 1701
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1704
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1705
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed i 
henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter at have anmodet Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd om en udtalelse, at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge betingelser for de 
kontrol- og revisionsmekanismer, der er 
nævnt i stk. 3, og kriterier for 
hensigtsmæssighed i henhold til stk. 3, og 
med henblik på at overveje særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1706
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende passende foranstaltninger, jf. 
stk. 1, ud over de foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 2, betingelser for de kontrol-
og revisionsmekanismer, der er nævnt i 
stk. 3, og kriterier for hensigtsmæssighed 
i henhold til stk. 3, og med henblik på at 
overveje særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

4. En koncern kan træffe fælles tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til denne 
forordning.
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Or. en

Begrundelse

Det bør være tilstrækkeligt at overholde forpligtelserne i henhold til denne forordning uden 
restriktioner på de foranstaltninger, der skal anvendes til at opnå dette. Beslutninger om de 
mest effektive midler og foranstaltninger til at nå målene og opfylde forpligtelserne i denne 
forordning bør overlades til de registeransvarlige og registerførerne, så længe de er 
hensigtsmæssige, og databehandlingen påviseligt foregår i overensstemmelse med denne 
forordning.

Ændringsforslag 1707
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den registeransvarlige eller 
registerføreren kan udpege deres 
hovedvirksomhed i henhold til artikel 4 i 
en af medlemsstaterne, navnlig når den 
registeransvarlige eller registerføreren 
driver virksomhed i mere end én 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 1708
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hovedvirksomheden, som udpeges i 
henhold til stk. 4, punkt 1, er ansvarlig 
over for tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor hovedvirksomheden er
etableret, for så vidt angår alle 
registeransvarliges eller registerføreres 
virksomheders gennemførelse af 
bestemmelserne i denne forordning på 
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Unionens område.

Or. en

Ændringsforslag 1709
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
Overholdelse af kravene

For så vidt angår den nyeste teknik og 
omkostningerne ved gennemførelsen 
træffer den registeransvarlige alle 
rimelige foranstaltninger for at indføre 
politikker og procedurer til sikring af 
overholdelsen, der konsekvent respekterer 
de registreredes selvstændige valg. Disse 
politikker vedrørende overholdelse 
revideres mindst hvert andet år og 
ajourføres om nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger samt andre 
foranstaltninger og teknologier til beskyttelse af personoplysninger er kun vellykket, hvis de 
registeransvarlige bestræber sig på at indføre politikker og procedurer til sikring af 
overholdelsen, der konsekvent respekterer de registreredes selvstændige valg.

Ændringsforslag 1710
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

hensyntagen til sammenhængen og 
risikoen ved databehandlingen, jf. artikel 
5a og 5b, samt under hensyntagen til det 
aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen, både når metoderne til 
behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, passende tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder.

Indbygget databeskyttelse skal navnlig 
sigte mod levetidsbaseret forvaltning af 
personoplysninger fra indsamling til 
sletning, idet man systematisk fokuserer 
på omfattende proceduremæssige 
sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til 
personoplysningernes nøjagtighed, 
fortrolighed, integritet, fysiske sikkerhed 
og sletning.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger forudsætter, at der træffes de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, både under udformningen af behandlingen og under selve 
behandlingen. Artiklen ændres yderligere i forhold til konteksten og risikoprincipperne i 
henhold til artikel 5a (ny) og 5b (ny).

Ændringsforslag 1711
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige iværksætter under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau
og omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen, både når metoderne til 
behandling fastlægges, og når selve 

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

behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, passende 
foranstaltninger og procedurer, så 
behandlingen opfylder denne forordnings 
krav og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

Den registeransvarlige skal dog kun 
pålægges foranstaltninger, der står i 
rimeligt forhold til risikoen for 
databehandling afspejlet i karakteren af 
de personoplysninger, der skal behandles.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 1713
Jan Philipp Albrecht
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den registeransvarlige og en eventuel 
registerfører iværksætter under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau, både når metoderne til behandling 
fastlægges, og når selve behandlingen 
foretages, passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, navnlig i henhold til 
principperne i artikel 5. Når den 
registeransvarlige har foretaget en 
konsekvensanalyse af databeskyttelsen, jf. 
artikel 33, skal der tages hensyn til 
resultaterne af denne ved udviklingen af 
disse foranstaltninger og procedurer.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag fra ordføreren og vedrører nu også registerførere. 
Registeransvarlige og registerførere bør altid være forpligtede til at overholde kravene i 
denne forordning. Med den foreslåede sletning kan registeransvarlige eller registerførere 
nemt undgå at skulle overholde forordningen ved at hævde, at udgifterne ved gennemførelsen 
er høje.

Ændringsforslag 1714
Joanna Senyszyn

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige iværksætter
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen, både når metoderne 
til behandling fastlægges, og når selve 

1. Efter at have foretaget en 
konsekvensvurdering af databeskyttelsen i 
overensstemmelse med bestemmelserne jf. 
artikel 33 i denne forordning iværksætter
den registeransvarlige under hensyntagen 



AM\929505DA.doc 109/167 PE506.164v02-00

DA

behandlingen foretages, passende tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder.

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

Or. en

Ændringsforslag 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau, både når metoderne til behandling 
fastlægges, og når selve behandlingen 
foretages, passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1717
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på at fremme en udbredt 
anvendelse inden for forskellige 
økonomiske sektorer skal indbygget 
databeskyttelse være en forudsætning i 
offentlige udbud i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
offentlige indkøbskontrakter samt i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester (forsyningsdirektivet).

Or. en

Ændringsforslag 1720
Csaba Sógor

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis den registrerede får en 
valgmulighed i forbindelse med 
behandlingen af personoplysninger, 
sikrer den registeransvarlige, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles 
eller opbevares ud over, hvad der er 
nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer, og at der 
indhentes oplysninger ved hjælp af en 
anmodning om samtykke til overførsel af 
personoplysninger.

Or. hu

Begrundelse

Alle dataoverførsler ledsages af en anmodning om samtykke. Overvågning med denne metode 
er baseret på meddelelser indsamlet af registrerede.

Ændringsforslag 1721
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Under hensyntagen til sammenhængen 
og risikoen ved databehandlingen, jf. 
artikel 5a og 5b, samt under hensyntagen 
til den nyeste teknik og udgifterne til 
gennemførelsen gennemfører den
registeransvarlige mekanismer med henblik 
på som udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles, 
formidles eller opbevares ud over, hvad der 
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udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.

er nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer.

Or. en

Ændringsforslag 1722
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den registeransvarlige sikrer som 
udgangspunkt, at kun de 
personoplysninger, der er strengt
nødvendige til det specifikke formål med 
behandlingen, behandles, og at de navnlig 
ikke indsamles, opbevares eller behandles
ud over, hvad der er nødvendigt til disse 
formål, både med hensyn til mængden af 
oplysninger og opbevaringsperioden. Disse 
mekanismer sikrer navnlig, at 
personoplysninger som udgangspunkt ikke 
stilles til rådighed for andre personer, og at 
de registrerede kan kontrollere 
formidlingen af deres personoplysninger.
Der skal anvendes pseudonyme 
oplysninger, hvor det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 1723
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Sådanne foranstaltninger og 
procedurer skal:

a) tage tilstrækkelig højde for eksisterende 
tekniske standarder og forordninger på 
området for offentlig sikkerhed
b) følge principperne om neutralitet i 
relation til teknologi, tjenester og 
forretningsmodeller
c) være baseret på globale industristyrede 
indsatser og standarder
d) tage passende hensyn til den 
internationale udvikling.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige gennemfører 
mekanismer med henblik på som 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 1725
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Når den registrerede gives et valg med 
hensyn til behandlingen af 
personoplysninger, sikrer den
registeransvarlige og en eventuel 
registerfører, at der forefindes
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles 
eller opbevares ud over, hvad der er 
nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer, og at de 
registrerede kan kontrollere formidlingen 
af deres personoplysninger.

Or. en



PE506.164v02-00 116/167 AM\929505DA.doc

DA

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag fra ordføreren og vedrører nu også registerførere. 
Registeransvarlige og registerførere bør altid være forpligtede til at overholde kravene i 
denne forordning. I første del præciseres betydningen af "indstillinger" (indstilling, som den 
registrerede kan ændre) i modsætning til "indbygget" (generel forpligtelse for den 
registeransvarlige og registerføreren).

Ændringsforslag 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Sådanne foranstaltninger og 
procedurer skal:

a) tage tilstrækkelig højde for eksisterende 
tekniske standarder og forordninger på 
området for offentlig sikkerhed
b) følge principperne om neutralitet i 
relation til teknologi, tjenester og 
forretningsmodeller
c) være baseret på globale industristyrede 
indsatser og standarder
d) tage passende hensyn til den 
internationale udvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 1727
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den registeransvarlige sikrer som 
udgangspunkt at sikre, at kun de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
det specifikke formål med behandlingen, 
behandles, og at de navnlig ikke indsamles 
eller opbevares ud over, hvad der er 
nødvendigt til disse formål, både med 
hensyn til mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
sikrer navnlig, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer, og at de 
registrerede kan kontrollere formidlingen 
af deres personoplysninger. Der skal 
anvendes pseudonyme oplysninger, når 
det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 1728
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

udgangspunkt ikke stilles til rådighed for et 
ubegrænset antal personer. Denne sætning 
1 finder ikke anvendelse med hensyn til 
behandling af oplysninger, hvis formål er 
opfyldelse af obligatoriske forpligtelser 
og/eller er i offentlighedens interesse, for 
så vidt som en sådan forpligtelse eller 
opgave er rettet imod den bedste 
opbygning af en database. Dette gælder 
navnlig registre for 
telekommunikationsabonnenter.

Or. en

Ændringsforslag 1729
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under hensyntagen til 
sammenhængen og risikoen ved 
databehandling, jf. artikel 5a og 5b, samt 
under hensyntagen til den nyeste teknik 
og omkostningerne ved gennemførelsen 
bestræber den registeransvarlige sig på 
som standard at anvende teknologier, der 
styrker databeskyttelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved gennemførelse af bestemmelserne 
i denne forordning sikres det, at der ikke 
pålægges bindende krav om, at produkter 
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og tjenester, herunder terminaludstyr eller 
andet elektronisk kommunikationsudstyr, 
skal indeholde specifikke funktioner, 
hvorved markedsføring af udstyr og den 
frie bevægelighed for sådant udstyr i 
medlemsstaterne og mellem disse hindres.

Or. en

Ændringsforslag 1731
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Produkter og tjenester, der 
distribueres i EØS, og som også anvendes 
til behandling af personoplysninger, skal 
udformes, så registeransvarlige og 
registerførere, herunder 
registeransvarlige og registerførere, der 
hører under artikel 2, stk. 2, litra d), kan 
anvende dem i overensstemmelse med 
denne forordning.
Produkter og tjenester, der er særligt 
fremstillet med henblik på distribution i 
EØS, skal indstilles til 
standardindstillinger i henhold til stk. 2, 
hvis det med rimelighed kan lade sig gøre.
Denne forpligtelse påhviler producenter 
af færdigvarer og leverandører af 
tjenesteydelser. Enhver, der ved at sætte 
sit navn, varemærke eller andre særlige 
kendetegn på produktet eller 
tjenesteydelsen fremstiller sig selv som 
producenten, betragtes som producenten.
Hvis producenten ikke kan fastslås eller 
gøres ansvarlig, påhviler denne pligt 
ligeledes den person, der har importeret 
produktet til EØS med henblik på 
distribution i forbindelse med sin 
virksomhed, eller som distribuerer 



PE506.164v02-00 120/167 AM\929505DA.doc

DA

sådanne tjenester inden for EØS.

Or. en

Begrundelse

Indbygget beskyttelse af personoplysninger eller beskyttelse gennem indstillinger bør især 
vedrøre den enhed, der fastlægger udformningen, softwaren og funktionen af et system. 
Registeransvarlige og registerførere fastlægger sjældent funktionerne i 
registreringssystemerne, og derfor bør producenterne ligeledes være forpligtet af denne 
artikel.

Ændringsforslag 1732
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1733
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

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

Or. en

Ændringsforslag 1734
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

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

Or. es

Begrundelse

Denne bestemmelse er unødvendig og bør udgå.

Ændringsforslag 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1737
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1738
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Europæiske Databeskyttelsesråd
tillægges opgaven med nærmere 
fastlæggelse af kriterier og krav vedrørende 
tilstrækkelige foranstaltninger og 
mekanismer som omhandlet i stk. 1 og 2 og 
2a, navnlig med hensyn til krav til 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger, der 
gælder på tværs af sektorer, produkter og 
tjenesteydelser i overensstemmelse med 
artikel 66.

Or. en

Ændringsforslag 1739
Alexander Alvaro

Forslag til forordning



PE506.164v02-00 124/167 AM\929505DA.doc

DA

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1740
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Denne referencebestemmelse kan opnås i form af et katalog over bedste praksis, der kan 
stilles til rådighed for de registrerede, uden at der er behov for yderligere regulering.

Ændringsforslag 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1743
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1744
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1745
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når flere registeransvarlige er fælles om 
personoplysninger ved at fastlægge
formålene med og metoderne til 
behandling af personoplysninger, opfylder
de fælles registeransvarlige ligeledes deres 
respektive ansvar for overholdelsen af 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning, navnlig hvad angår procedurer 
for og mekanismer til udøvelse af den 
registreredes rettigheder, ved hjælp af en 
ordning mellem dem.

Or. en

Ændringsforslag 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hvis der gøres indsigelse mod denne 
ordning, skal dette dokumenteres behørigt 
og meddeles i god tid. I modsat fald kan 
nævnte rettigheder udøves fuldt ud af en 
af de registeransvarlige, som dermed er 
ansvarlig for at sikre overholdelsen af de 
ved lov fastsatte bestemmelser.

Or. es

Begrundelse

Denne artikel giver mulighed for at indføre to ordninger, som inden for en fleksibel ramme 
giver aktørerne en vis valgfrihed. Der kan på den ene side vælges en ordning baseret på 
solidaritet, hvor den registrerede kan udøve sine rettigheder over for de aktører, der er 
ansvarlige for behandlingen af personoplysninger og overholdelsen af forpligtelser. På den 
anden side kan der vælges en ordning, som omhandler fordeling af ansvarsområder, og her er 
det vigtigt at sikre, at de registrerede får fuldt kendskab til, hvem de skal henvende sig til med 
henblik på at udøve de enkelte rettigheder. Ovennævnte stiller nødvendigvis en række krav til 
såvel dokumentation som gennemsigtighed.

Ændringsforslag 1747
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en registeransvarlig fastsætter 
formålene med, betingelserne for og 

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

metoderne til behandling af 
personoplysninger sammen med andre, er 
disse i fællesskab registeransvarlige. Hvis 
de direkte og indirekte registeransvarlige 
ikke pålægges særlige forpligtelser,
fastsætter de fælles registeransvarlige deres 
respektive ansvar for overholdelsen af 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Dette gælder navnlig, hvad 
angår procedurer for og mekanismer til 
udøvelse af den registreredes rettigheder, 
ved hjælp af en ordning mellem dem.

Or. de

Ændringsforslag 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordningen, som de fælles registeransvarlige skal indgå i, skal afspejle de fælles 
registeransvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Fælles registeransvarlige 
befinder sig ikke nødvendigvis i samme forhandlingsposition, når det drejer sig om 
kontraktaftaler. Derudover er det ikke alle fælles registeransvarlige, som har et direkte 
forhold til den registrerede, og de kontrollerer ikke de samme typer og mængder af 
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personoplysninger.

Ændringsforslag 1749
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 1751
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I den situation, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 2, udpeger den registeransvarlige en 
repræsentant i Unionen.

1. I den situation, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 2, udpeger den registeransvarlige en 
repræsentant i Unionen, der skal fungere 
som formidler mellem den registrerede, 
den tilsynsførende for databeskyttelse og 
den registeransvarlige i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 1752
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forpligtelse gælder ikke for: udgår
a) en registeransvarlig i et tredjeland, 
hvor Kommissionen har afgjort, at dette 
tredjeland sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med artikel 41
b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer
c) offentlige myndigheder eller organer
d) en registeransvarlig, der kun 
lejlighedsvis tilbyder varer eller tjenester 
til registrerede, der er bosiddende i 
Unionen.
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Or. en

Ændringsforslag 1753
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forpligtelse gælder ikke for: udgår
a) en registeransvarlig i et tredjeland, 
hvor Kommissionen har afgjort, at dette 
tredjeland sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med artikel 41
b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer
c) offentlige myndigheder eller organer
d) en registeransvarlig, der kun 
lejlighedsvis tilbyder varer eller tjenester 
til registrerede, der er bosiddende i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1754
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en registeransvarlig i et tredjeland, 
hvor Kommissionen har afgjort, at dette 
tredjeland sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med artikel 41

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1755
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

udgår

Or. en

Begrundelse

Artiklen slettes i henhold til artikel 35, stk. 1, litra b), og i forhold til konteksten og 
risikoprincipperne i henhold til artikel 5a (ny) og 5b (ny).

Ændringsforslag 1756
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1757
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under
250 personer

b) virksomheder, der beskæftiger under 50
personer, og som kun behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til deres hovedaktivitet, og hvis 
der ikke foregår behandling af særlige 
kategorier af personoplysninger, jf. artikel 
9, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer, medmindre deres 
kerneaktiviteter, uanset antallet af 
ansatte, består af behandling, der i 
medfør af dens karakter, omfang og/eller 
formål kræver regelmæssig og systematisk 
overvågning af registrerede

Or. en

Ændringsforslag 1760
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

b) en virksomhed, der behandler 
personoplysninger, som omfatter under 
500 registrerede årligt, eller virksomheder, 
der beskæftiger under 250 personer

Or. en

Ændringsforslag 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under
250 personer

b) virksomheder, der behandler 
personoplysninger, som omfatter under
250 registrerede årligt

Or. en

Ændringsforslag 1762
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

b) virksomheder, der behandler 
personoplysninger om under 250 personer
om året

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 35, stk. 1, litra b).
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Ændringsforslag 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer, medmindre de gennemførte 
behandlinger af tilsynsmyndighederne 
anses for at udgøre en øget risiko i kraft 
af deres karakter, typen af oplysninger 
eller antallet af berørte personer

Or. es

Ændringsforslag 1764
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under
250 personer

b) behandling, som foretages af en 
virksomhed, der beskæftiger 250 personer
eller flere, eller behandling, som vedrører 
de særlige kategorier af 
personoplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, eller behandling af 
personoplysninger, som kan udgøre en 
økonomisk risiko for registrerede eller 
skade vedkommendes ansættelsesforhold 
eller omdømme

Or. es

Begrundelse

Denne artikel fastsætter kriterier for overholdelse af forpligtelserne vedrørende de risici, der 
er forbundet med behandling af personoplysninger, uanset virksomhedens størrelse. Der er 
tale om en betydelig risiko for den registrerede, når behandlingen af personoplysninger 
vedrører særlige kategorier eller kan udgøre en økonomisk risiko for registrerede eller skade 
vedkommendes ansættelsesforhold eller omdømme.
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Ændringsforslag 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der beskæftiger under 
250 personer

b) virksomheder, der beskæftiger under 50 
personer eller behandler data om under
250 registrerede

Or. de

Ændringsforslag 1766
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) offentlige myndigheder eller organer udgår

Or. en

Ændringsforslag 1767
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en registeransvarlig, der kun 
lejlighedsvis tilbyder varer eller tjenester til 
registrerede, der er bosiddende i Unionen.

d) en registeransvarlig, der kun 
lejlighedsvis tilbyder varer eller tjenester til 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis den behandler personoplysninger for 
under 5 000 registrerede i en givet 
sammenhængende 12 måneders periode.

Or. en
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Begrundelse

Artiklen ændres i forhold til risikoprincippet i henhold til artikel 5b (ny).

Ændringsforslag 1768
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles i forbindelse 
med udbuddet af varer eller 
tjenesteydelser rettet mod dem, eller hvis 
adfærd overvåges, er bosiddende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1769
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles i forbindelse 
med udbuddet af varer eller 
tjenesteydelser rettet mod dem, eller hvis 
adfærd overvåges, er bosiddende.

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles, er 
bosiddende.

Or. en

Begrundelse

I henhold til det ændrede geografiske dækningsområde i artikel 3.
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Ændringsforslag 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles i forbindelse 
med udbuddet af varer eller 
tjenesteydelser rettet mod dem, eller hvis 
adfærd overvåges, er bosiddende.

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles, er 
bosiddende.

Or. en

Ændringsforslag 1771
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles i forbindelse 
med udbuddet af varer eller 
tjenesteydelser rettet mod dem, eller hvis 
adfærd overvåges, er bosiddende.

3. Repræsentanten etableres i en af de 
medlemsstater, hvor de registrerede, hvis 
personoplysninger behandles, er 
bosiddende.

Or. en

Ændringsforslag 1772
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarliges udpegning af udgår



AM\929505DA.doc 139/167 PE506.164v02-00

DA

en repræsentant berører ikke eventuelle 
retslige skridt mod den registeransvarlige 
selv.

Or. en

Ændringsforslag 1773
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig, vælger 
den registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

1. Hvis en behandling foretages på vegne 
af en registeransvarlig, vælger den 
registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning



PE506.164v02-00 140/167 AM\929505DA.doc

DA

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig, vælger 
den registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig og 
indebærer behandling af data, der vil give 
registerføreren en rimelig mulighed for at 
identificere den registrerede, vælger den 
registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 
sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1775
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig, vælger 
den registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og 

1. Hvis en behandlingsaktivitet foretages 
på vegne af en registeransvarlig, vælger 
den registeransvarlige en registerfører, som 
giver de fornødne garantier for 
gennemførelsen af passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, så behandlingen opfylder 
denne forordnings krav og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder, herunder især med hensyn til 
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger, der 
regulerer den behandling, der foretages, og
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sikrer overensstemmelse med disse 
foranstaltninger.

den registersansvarlige sikrer sig, at 
foranstaltningerne overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling ved en registerfører 
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at 
registerføreren:

2. Behandling ved en registerfører 
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige,
hvilket dokumenteres i et støttedokument,
hvori det navnlig fastsættes, at 
registerføreren:

Or. es

Ændringsforslag 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling ved en registerfører 
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at
registerføreren:

2. Behandling ved en registerfører 
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige. 
Den registeransvarlige og registerføreren
skal frit kunne fastlægge deres respektive 
roller og ansvarsområder med hensyn til 
kravene i denne forordning og sørge for 
følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling ved en registerfører 
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at
registerføreren:

2. Behandling ved en registerfører 
foretages i henhold til en kontrakt eller et 
andet retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige. 
Den registeransvarlige og registerføreren
skal frit kunne fastlægge deres respektive 
roller og ansvarsområder med hensyn til 
kravene i denne forordning og sørge for 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kun handler efter instruks fra den 
registeransvarlige, navnlig hvis 
videregivelse af de anvendte 
personoplysninger er forbudt

a) registerføreren handler kun efter 
instruks fra den registeransvarlige, navnlig 
hvis videregivelse af de anvendte 
personoplysninger er forbudt

Or. en

Ændringsforslag 1780
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kun beskæftiger personale, som har 
forpligtet sig til at overholde en 
tavshedspligt eller i henhold til 
lovgivningen er underlagt tavshedspligt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kun beskæftiger personale, som har 
forpligtet sig til at overholde en 
tavshedspligt eller i henhold til 
lovgivningen er underlagt tavshedspligt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1782
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) iværksætter alle krævede 
foranstaltninger i henhold til artikel 30

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kun gør brug af en anden registerfører 
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kun gør brug af en anden registerfører 
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1785
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kun gør brug af en anden registerfører
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse

d) fastlægge betingelserne for brug af en 
anden registerfører såsom behovet for den 
registeransvarliges specifikke eller 
generelle forudgående tilladelse eller 
behovet for en skriftlig aftale, der 
pålægger den anden registerfører de 
samme forpligtelser, som pålægges 
registerføreren i henhold til denne 
forordning
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Or. en

Ændringsforslag 1786
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kun gør brug af en anden registerfører 
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse

d) kun gør brug af en anden registerfører 
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse, hvis den anden registerfører 
fungerer som underleverandør af
tjenester til behandling af 
personoplysninger og er underlagt de 
samme kontraktmæssige og retlige 
forpligtelser, som gælder for den 
oprindelige registerfører og 
registeransvarlige med henblik på 
beskyttelse af personoplysninger

Or. es

Begrundelse

I forbindelse med cloud computing, hvor flere aktører behandler personoplysningerne, er det 
vigtigt at sikre, at de forpligtelser, der gælder for den oprindelige registeransvarlige, også 
gælder for de øvrige aktører under hele behandlingen af personoplysninger.

Ændringsforslag 1787
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 

udgår
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registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

Or. en

Ændringsforslag 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1789
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

e) efter anmodning give registerføreren de 
nødvendige oplysninger, som denne har 
brug for til at besvare anmodninger om 
udøvelse af den registreredes rettigheder 
som fastsat i kapitel III
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Or. en

Ændringsforslag 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter og registerførerens 
evne til at hjælpe med en rimelig indsats,
en aftale vedrørende hensigtsmæssige og 
relevante tekniske og organisatoriske 
forudsætninger, der understøtter den 
registeransvarliges evne til at besvare 
anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III

Or. en

Ændringsforslag 1791
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bistår den registeransvarlige i indsatsen 
for at sikre, at kravene i henhold til artikel 
30-34 overholdes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bistår den registeransvarlige i indsatsen 
for at sikre, at kravene i henhold til artikel 
30-34 overholdes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bistår den registeransvarlige i indsatsen
for at sikre, at kravene i henhold til artikel 
30-34 overholdes

f) for så vidt det er muligt på grund af 
karakteren af behandlingen af de 
oplysninger, der er tilgængelige for 
registerføreren, og dennes evne til at bistå 
med rimelig indsats, indgås en aftale om, 
hvordan det sikres, at kravene i henhold til 
artikel 30-34 overholdes

Or. en

Ændringsforslag 1794
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bistår den registeransvarlige i indsatsen 
for at sikre, at kravene i henhold til artikel 
30-34 overholdes

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Ændringsforslag 1795
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1797
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen, ikke senere behandler 
personoplysningerne og slette eksisterende 
udgaver med forbehold af EU-
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lovgivningen eller medlemsstaternes 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen, ikke senere behandler 
personoplysningerne og slette eksisterende 
udgaver med forbehold af EU-
lovgivningen eller medlemsstaternes 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 1799
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne

g) leverer alle resultater tilbage til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og sletter lagrede 
oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 1800
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, 
til rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1801
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
rådighed for den registeransvarlige.

Or. en

Begrundelse

Slettet i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, hvor tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser beskrives nærmere.

Ændringsforslag 1802
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
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rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.

rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden og give tilladelse til 
kontrol på stedet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom den registeransvarlige gøres ansvarlig for databehandlingen, bør denne have 
mulighed for at udføre kontroller på stedet for at kontrollere, hvorvidt registerføreren følger 
instrukserne. Dette er baseret på den tyske databeskyttelseslovgivning, som blev revideret 
efter flere databeskyttelsesskandaler.

Ændringsforslag 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
rådighed for den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.

h) stiller på anmodning alle informationer, 
der er nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, til 
rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden.
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Or. en

Ændringsforslag 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren dokumenterer skriftligt 
den registeransvarliges instrukser og 
registerførerens forpligtelser, der er 
omhandlet stk. 2.

udgår

Or. es

Begrundelse

Denne bestemmelse er overdrevent bureaukratisk. Udarbejdelsen af skriftlige instrukser 
udgør en uforholdsmæssig byrde, navnlig hvis man medtager de instrukser, som skal 
udarbejdes efter kontraktens indgåelse og inden for rammerne af denne. Inden for visse 
sektorer udarbejdes sådanne instrukser dagligt og i stort omfang. Instrukserne fremsendes 
normalt elektronisk, hvilket sikrer passende overensstemmelse. Dette gælder også, hvis 
instrukserne vedrører såvel den registeransvarlige som registerføreren, men ikke omhandler 
foranstaltninger vedrørende sikkerhed og privatlivets fred.

Ændringsforslag 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren dokumenterer skriftligt 
den registeransvarliges instrukser og 
registerførerens forpligtelser, der er 
omhandlet stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1807
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
dokumenterer skriftligt den 
registeransvarliges instrukser og 
registerførerens forpligtelser, der er 
omhandlet stk. 2.

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
dokumenterer skriftligt den 
registeransvarliges instrukser og 
registerførerens forpligtelser, der er 
omhandlet stk. 2. I dette tilfælde er 
kravene i kapitel II overholdt for så vidt 
angår registerføreren, hvis den 
registeransvarlige overholder kravene.

Or. en

Ændringsforslag 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1809
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1810
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1811
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
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den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

den pågældende behandling.

Or. en

Begrundelse

Når flere registeransvarlige er fælles om personoplysninger ved at fastsætte formålene med, 
betingelserne for og metoderne til fælles behandling af personoplysninger, skal de fælles 
registeransvarlige ligeledes opfylde deres respektive ansvar for overholdelsen af 
forpligtelserne i henhold til denne forordning, navnlig hvad angår procedurer for og 
mekanismer til udøvelse af den registreredes rettigheder, ved hjælp af en ordning mellem 
dem.

Ændringsforslag 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er underlagt 
reglerne for fælles registeransvarlige i 
artikel 24.

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er underlagt 
reglerne for fælles registeransvarlige i 
artikel 24, uden at dette berører den 
registeransvarliges ansvar med henblik på 
overholdelse af de indgåede forpligtelser.

Or. es

Begrundelse

I nogle tilfælde er der tale om et sammenfald af ansvar, hvilket bør præciseres. De 
ansvarsområder, der i den forbindelse påhviler registerføreren, kan føre til, at vedkommende 
bliver gjort personligt ansvarlig for behandlingen uden dog at være ansvarlig for fejl begået 
af den registeransvarlige.

Ændringsforslag 1813
Louis Michel
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 24.

4. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling.

Or. en

Ændringsforslag 1814
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når en registerfører behandler 
oplysninger, der er registreret under 
pseudonym, gør det ingen forskel med 
hensyn til registerførerens rettigheder og 
ansvar, om den registeransvarlige eller 
registerføreren har et link til de 
personlige identifikationsoplysninger, der 
kan bruges til at knytte oplysningerne til 
en registreret.

Or. en

Begrundelse

Registerførere må ikke bruge som undskyldning, at de udelukkede behandler oplysninger 
under pseudonym uden tilknytning til personlige identifikationsoplysninger.

Ændringsforslag 1815
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Begrundelse

Bestemmelsen er omfattende og bør om nødvendigt udvikles inden for rammerne af denne 
forordning.

Ændringsforslag 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1818
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1819
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1820
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1822
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1823
Jan Mulder
Forslag til forordning
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Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registerføreren eller enhver, der udfører 
arbejde under den registeransvarlige eller 
registerføreren, og som får adgang til 
personoplysninger, må kun behandle disse 
efter instruks fra den registeransvarlige, 
medmindre det kræves i henhold til EU-
retten eller medlemsstatslovgivning.

Registerføreren eller enhver, der udfører 
arbejde under den registeransvarlige eller 
registerføreren, og som får adgang til 
personoplysninger, holde 
personoplysningerne fortrolige og må kun 
behandle disse efter instruks fra den 
registeransvarlige, medmindre det kræves i 
henhold til EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registerføreren eller enhver, der udfører 
arbejde under den registeransvarlige eller 
registerføreren, og som får adgang til 
personoplysninger, må kun behandle disse 
efter instruks fra den registeransvarlige, 
medmindre det kræves i henhold til EU-
retten eller medlemsstatslovgivning.

Registerføreren eller enhver, der udfører 
arbejde under den registeransvarlige eller 
registerføreren, og som får adgang til 
personoplysninger, må kun behandle disse 
efter instruks fra den registeransvarlige i 
overensstemmelse med artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 1825
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentation udgår
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1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation 
for enhver behandling, der gennemføres 
under denne.
2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:
a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige eller den fælles 
registeransvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant
b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige
c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
d) en beskrivelse af kategorierne af 
registrerede og de kategorier af 
personoplysninger, der vedrører dem
e) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 
herunder registeransvarlige, som 
personoplysninger videregives til som led i 
de legitime interesser, de forfølger
f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder 
identifikation af dette tredjeland eller 
denne internationale organisation, og i 
tilfælde af videregivelser i henhold til 
artikel 44, stk. 1, litra h), dokumentation 
af fornødne garantier
g) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning af de forskellige kategorier af 
personoplysninger
h) en beskrivelse af de mekanismer, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 3.
3. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 



PE506.164v02-00 164/167 AM\929505DA.doc

DA

tilsynsmyndigheden.
4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:
a) en fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, og som 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende den 
dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, 
for navnlig at opfylde de forpligtelser, der 
tillægges den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant.
6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dokumentation for dokumentationens egen skyld er ikke praktisk. Nødvendige krav, som ikke 
allerede er obligatoriske i henhold til artikel 14, er indsat under kravene om 
konsekvensvurdering i artikel 33.

Ændringsforslag 1826
Sarah Ludford

Forslag til forordning
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Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentation udgår
1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation 
for enhver behandling, der gennemføres 
under denne.
2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:
a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige eller den fælles 
registeransvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant
b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige
c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
d) en beskrivelse af kategorierne af 
registrerede og de kategorier af 
personoplysninger, der vedrører dem
e) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 
herunder registeransvarlige, som 
personoplysninger videregives til som led i 
de legitime interesser, de forfølger
f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder 
identifikation af dette tredjeland eller 
denne internationale organisation, og i 
tilfælde af videregivelser i henhold til 
artikel 44, stk. 1, litra h), dokumentation 
af fornødne garantier
g) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning af de forskellige kategorier af 
personoplysninger
h) en beskrivelse af de mekanismer, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 3.
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3. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.
4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:
a) en fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse
b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, og som 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende den 
dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, 
for navnlig at opfylde de forpligtelser, der 
tillægges den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant.
6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For præskriptivt.

Ændringsforslag 1827
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
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Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentation Registerførerens dokumentationspligt

Or. de

Begrundelse

Eftersom den registeransvarliges dokumentationspligter nu fremgår af artikel 27, omhandler 
dette punkt kun registerførerens dokumentationspligt. Denne kobles ganske vist sammen med 
dokumentationspligten for den ordregivende for at undgå den arbejdsbyrde, der opstår på 
grund af forskellige kriterier.

Ændringsforslag 1828
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Alle registerførere opbevarer 
dokumentation for enhver behandling, der 
gennemføres under disse.

Or. de


