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Ændringsforslag 1829
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

For at undgå yderligere unødige administrative byrder bør ansvaret begrænses til ét sted, 
nemlig den registeransvarlige.

Ændringsforslag 1830
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig og registerfører skal 
efter anmodning fra tilsynsmyndigheden 
være i stand til at påvise 
overensstemmelse med bestemmelserne i
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1831
Jan Mulder

Forslag til forordning



PE506.166v03-00 4/139 AM\929511DA.doc

DA

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for 
enhver behandling, hvis behandlingen 
udgør en risiko i henhold til artikel 33, 
stk. 2, så der altid kan påvises 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant giver myndighederne 
fuldstændige oplysninger om enhver 
behandling, der gennemføres under denne.
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Or. es

Begrundelse

Der bør indføres et generelt, klart og universelt princip vedrørende ansvarlighed. Den 
registeransvarlige skal til enhver tid give myndighederne fuldstændige oplysninger om enhver 
behandling, der gennemføres under denne.

Ændringsforslag 1834
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig opbevarer en 
oversigt over enhver behandling, der 
gennemføres under denne, og som udgør 
en risiko for registreredes grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til privatlivets 
fred, i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred i artikel 33.

Or. en

Begrundelse

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.
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Ændringsforslag 1835
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at forbedre dokumentationspligtens effektivitet.

Ændringsforslag 1836
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
opbevarer dokumentation for de vigtigste 
behandlingskategorier, der gennemføres 
under denne.

Or. en

Ændringsforslag 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1838
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1839
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En registeransvarlig og registerfører 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant opbevarer dokumentation for
den behandling, der gennemføres under 
denne, herunder oplysninger om den 
praktiske databehandling, formålet 
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dermed og den pågældende 
registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 1840
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1841
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medmindre andet fremgår af denne 
forordning, opbevarer den 
registeransvarlige og registerføreren 
dokumentation for videregivelse af 
oplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder 
identifikation af dette tredjeland eller 
denne internationale organisation, 
organisation, virksomhed, offentlige 
organisation eller kompetente myndighed 
vedrørende retsgrundlaget for 
videregivelser i henhold til artikel 44, stk. 
1, litra h), vedrørende de fornødne 
garantier.
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Or. en

Ændringsforslag 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forpligtelsen for den 
registeransvarlige finder ikke anvendelse 
på SMV'er, der udelukkende behandler 
data som en biaktivitet ud over salg af 
varer eller tjenester. Biaktiviteter bør 
defineres som erhvervs- eller ikke-
handelsrelaterede aktiviteter, der ikke er 
forbundet med hovedaktiviteterne i en 
virksomhed. Med hensyn til
databeskyttelse skal 
databehandlingsaktiviteter, der ikke 
repræsenterer over 50 % af 
virksomhedens omsætning, betragtes som 
supplerende.

Or. en

Ændringsforslag 1843
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

udgår

a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige eller den fælles 
registeransvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant
b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige
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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.

Or. en

Ændringsforslag 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

2. De virksomheder eller organisationer, 
som ikke råder over en 
databeskyttelsesansvarlig eller 
tilstrækkelig certificering, skal indføre en 
model, som dokumenterer, hvilken 
behandling de juridisk set bærer ansvaret 
for. Denne dokumentation omfatter 
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mindst følgende oplysninger:

Or. es

Ændringsforslag 1845
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

2. Oversigten omfatter mindst følgende 
oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarlige har allerede kendskab til kontaktoplysningerne, hvorfor dette 
dokumentationskrav er irrelevant. Den registeransvarlige har kendskab til den 
databeskyttelsesansvarliges navn og kontaktoplysninger. Hvis dette skal dokumenteres ved 
enhver behandlingsaktivitet, er der tale om en uforholdsmæssig byrde for den 
registeransvarlige, idet der kan anvendes forskellige databeskyttelsesansvarlige.

Ændringsforslag 1846
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst
følgende oplysninger:

2. Dokumentationen omfatter mindst
oplysningerne i artikel 14.

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 
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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.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af artikel 28 vedrørende dokumentation flyttes til artikel 14 om information. Den 
foreslåede forordning kan gøres enklere ved at slå retten til information og kravet om 
dokumentation sammen, idet der her er tale om to sider af samme sag. Dette vil reducere de 
administrative byrder for de registeransvarlige og gøre det lettere for borgerne at forstå og 
udøve deres rettigheder. Se ændringsforslagene til artikel 14.

Ændringsforslag 1847
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 2. Dokumentationen bør mindst omfatte
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følgende oplysninger: følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1848
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:

2. Denne dokumentation omfatter mindst 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1849
Louis Michel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige eller den fælles register-
ansvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant

a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant

Or. en

Ændringsforslag 1850
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige eller den fælles 

a) navn og kontaktoplysninger for
registerføreren
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registeransvarlige og dennes eventuelle 
repræsentant

Or. de

Ændringsforslag 1851
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige

udgår

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarlige har allerede kendskab til kontaktoplysningerne, hvorfor der er tale om 
et irrelevant dokumentationskrav. Den registeransvarlige har kendskab til den 
databeskyttelsesansvarliges navn og kontaktoplysninger. Hvis dette skal dokumenteres ved 
enhver behandlingsaktivitet, er der tale om en uforholdsmæssig byrde for den 
registeransvarlige, idet der kan anvendes forskellige databeskyttelsesansvarlige.

Ændringsforslag 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1853
Louis Michel
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) navn og kontaktoplysninger for den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige

b) navn og kontaktoplysninger for
databeskyttelsesorganisationen eller den 
eventuelle databeskyttelsesansvarlige

Or. en

Ændringsforslag 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1855
Louis Michel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

c) de generiske formål med behandlingen

Or. en
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Ændringsforslag 1856
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) formålene med behandlingen, herunder 
de legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

c) oplysninger i henhold til artikel 14, 
stk. 1, for så vidt registerføreren handler 
direkte på vegne af den registeransvarlige

Or. de

Ændringsforslag 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1858
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) oplysninger i henhold til artikel 14, 
stk. 2, for så vidt registerføreren handler 
indirekte på vegne af den 
registeransvarlige

Or. de
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Ændringsforslag 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1860
Louis Michel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1861
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne, 

udgår
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herunder registeransvarlige, som 
personoplysninger videregives til som led i 
de legitime interesser, de forfølger

Or. de

Begrundelse

Med ovenstående bestemmelse er dette en overflødig gentagelse.

Ændringsforslag 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1864
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Med ovenstående bestemmelse er dette en overflødig gentagelse.

Ændringsforslag 1865
Louis Michel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) eventuelle videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, og i tilfælde af 
videregivelser i henhold til artikel 44, 
stk. 1, litra h), en henvisning til de
garantier, der er anvendt

Or. en
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Ændringsforslag 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1867
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Med ovenstående bestemmelse er dette en overflødig gentagelse.

Ændringsforslag 1868
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning eller den anvendte politik for
opbevaring af de forskellige kategorier af 
personoplysninger
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Or. en

Ændringsforslag 1869
Marie-Christine Vergiat

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Ændring foreslået af det øverste råd i den franske notarsammenslutning: Opbevaringen af 
dokumentation, der påhviler alle registreringsansvarlige, omfatter flere obligatoriske 
oplysninger (artikel 28). Imidlertid må visse kategorier af oplysninger ikke slettes, men skal 
opbevares. Denne opbevaringsmulighed er ikke medtaget i forslaget til forordning. Der bør i 
dokumentationen skelnes mellem tidsfrister for sletning af personoplysninger og tidsfrister for 
opbevaring af personoplysninger.

Ændringsforslag 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning af de forskellige kategorier af 
personoplysninger, hvor det er muligt

Or. es

Begrundelse

Der bør indføres en fleksibel ordning, da oplysningerne behandles ad flere omgange og ikke 
altid kan leveres, eller måske kun kan leveres i generisk form.
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Ændringsforslag 1871
Hélène Flautre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1872
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en generel angivelse af et tredjelands 
nationale lovbestemmelser, hvis 
registerføreren behandler 
personoplysninger i det pågældende 
tredjeland

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget medtages i tilfælde af, at et tredjelands nationale lovbestemmelser kunne 
være relevante for registrerede.

Ændringsforslag 1873
Stanimir Ilchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af de mekanismer, der er udgår
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omhandlet i artikel 22, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Med ovenstående bestemmelse er dette en overflødig gentagelse.

Ændringsforslag 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af de mekanismer, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1875
Louis Michel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en beskrivelse af de mekanismer, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1876
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1877
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for
tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. de

Begrundelse

Skal flyttes til artikel 29, stk. 3.

Ændringsforslag 1878
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
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repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for den 
registrerede og tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1879
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige og den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå yderligere unødige administrative byrder bør ansvaret begrænses til ét sted, 
nemlig den registeransvarlige.

Ændringsforslag 1880
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige eller den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Begrundelse

Den registeransvarlige bør under alle omstændigheder stille dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden. Der er indført en tilsvarende forpligtelse for registerføreren i artikel 26.

Ændringsforslag 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1882
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden. Der bør ligeledes 
lægges vægt på god praksis og 
forenelighed og ikke kun på 
tilvejebringelse af dokumentation.

Or. en
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Ændringsforslag 1883
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige og den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registeransvarlige og
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

3. Den registeransvarlige og den 
registeransvarliges eventuelle repræsentant 
stiller efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1885
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der er tale om en koncern, hvor 
de enkelte registeransvarlige inden for 
koncernen foretager samme form for 
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behandling af personoplysninger, er det 
tilstrækkeligt at opbevare et sæt 
dokumentation på koncernniveau.

Or. en

Ændringsforslag 1886
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis den registeransvarlige anvender 
en registerfører, er den registeransvarlige 
ansvarlig for at opbevare 
dokumentationen i henhold til artikel 28, 
stk. 1, men kan anmode registerføreren 
om hjælp til at indsamle oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1887
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på en 
fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse.

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 
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tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 1888
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse 
finder ikke anvendelse på en fysisk person, 
der behandler personoplysninger uden 
kommerciel interesse

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.

Or. en

Ændringsforslag 1889
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på
fysiske personer, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse

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

Or. en

Begrundelse

Eftersom virksomhedens eller organisationens størrelse ikke er relevant, bør artikel 28, stk. 4, 
litra b) slettes.

Ændringsforslag 1890
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på en 
fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse

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.

Or. en

Ændringsforslag 1891
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige:

Or. fr

Begrundelse

For at undgå yderligere unødige administrative byrder bør ansvaret begrænses til ét sted, 
nemlig den registeransvarlige.

Ændringsforslag 1892
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

Or. en

Ændringsforslag 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 2 omhandlede forpligtelse 
finder ikke anvendelse på følgende 
registeransvarlige og registerførere:
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Or. es

Ændringsforslag 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige:

Or. en

Ændringsforslag 1895
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige og 
registerførere:

4. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
følgende registeransvarlige:

Or. en

Ændringsforslag 1896
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fysisk person, der behandler udgår
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personoplysninger uden kommerciel 
interesse

Or. en

Ændringsforslag 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse

a) en fysisk person, der behandler 
personoplysninger uden kommerciel 
interesse, medmindre 
personoplysningerne stilles til rådighed 
for en lang række personer, eller hvis 
store mængder personoplysninger om den 
registrerede behandles eller kombineres 
med andre personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 1898
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 250 personer, og som 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter, medmindre 
virksomheden eller organisationen 
behandler visse kategorier af følsomme 
personoplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

De detaljerede dokumentationskrav er formentlig blevet indført for at styrke beskyttelsen af 
personoplysninger. Ifølge forslaget bør disse krav ikke gælde for de organisationer, der er 
omhandlet i artikel 28, stk. 4, litra b). Hvad angår behandling af kategorier af følsomme 
personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, bør der ikke indføres et lavere 
beskyttelsesniveau baseret på antallet af arbejdstagere i en organisation.

Ændringsforslag 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en virksomhed eller organisation, som 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Tærsklen på 250 arbejdstagere stiller ikke arbejdsgiverne lige, er diskriminerende over for 
større virksomheder og er på ingen måde nødvendig for at nå målet. Antallet af arbejdstagere 
korrelerer ikke med mængden eller typen af personoplysninger, som organisationen 
opbevarer. En lille organisation med blot nogle få ansatte kan kontrollere en stor mængde 
delegerede personoplysninger og omvendt. Desuden er tærsklen ikke let at fortolke i alle 
aspekter.

Ændringsforslag 1902
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 500 personer, og som 
udelukkende behandler personoplysninger 
som en aktivitet i tilknytning til dens 
hovedaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) en virksomhed eller organisation, der 
beskæftiger under 50 personer, og som 
udelukkende behandler personoplysninger
for under 250 registrerede som en aktivitet 
i tilknytning til dens hovedaktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 1904
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1905
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 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.

Or. en

Ændringsforslag 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1907
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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 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.

Or. de

Begrundelse

En beføjelse er allerede angivet i artikel 14.

Ændringsforslag 1908
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1910
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 28 – 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 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.

5. Kommissionen vedtager 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.

Or. es

Ændringsforslag 1913
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. de

Begrundelse

Allerede reguleret i artikel 14.

Ændringsforslag 1914
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte
standardformularer for den dokumentation, 

6. Kommissionen fastsætter
standardformularer for den dokumentation, 
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der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

der er nævnt i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1916
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den dokumentation, 
der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. For at sikre harmoniserede krav i EU 
kan Kommissionen fastsætte 
standardformularer for den dokumentation, 
der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1917
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
pålægges den nærmere fastlæggelse af 
retningslinjer for formatet for den 
dokumentation, der er nævnt i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant samarbejder efter anmodning 
med tilsynsmyndigheden ved udøvelsen af 
dennes hverv, navnlig ved at udlevere 
oplysninger som nævnt i artikel 53, stk. 2, 
litra a), og ved at give adgang som nævnt i 
litra b) i samme stykke.

1. Den registeransvarlige og så vidt muligt
registerføreren samt den registeransvarliges 
eventuelle repræsentant samarbejder efter 
anmodning med tilsynsmyndigheden ved 
udøvelsen af dennes hverv, navnlig ved at 
udlevere oplysninger som nævnt i 
artikel 53, stk. 2, litra a), og ved at give 
adgang som nævnt i litra b) i samme 
stykke.

Or. es

Begrundelse

Det bør i stk. 1 præciseres, at registerføreren så vidt muligt udleverer oplysninger, da dette 
ikke sker automatisk, sådan som det er tilfældet med den registeransvarlige.

Ændringsforslag 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant samarbejder efter anmodning 
med tilsynsmyndigheden ved udøvelsen af 
dennes hverv, navnlig ved at udlevere 
oplysninger som nævnt i artikel 53, stk. 2, 
litra a), og ved at give adgang som nævnt i 
litra b) i samme stykke.

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant samarbejder efter anmodning 
med tilsynsmyndigheden ved udøvelsen af 
dennes hverv, navnlig ved at udlevere 
oplysninger som nævnt i artikel 53, stk. 2, 
litra a), og ved at give adgang som nævnt i 
litra b) i samme stykke. Den 
registeransvarlige og registerføreren samt 
den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter begrundet 
anmodning om dokumentadgang 
dokumentationen til rådighed for 
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tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som svar på tilsynsmyndighedens 
udøvelse af de beføjelser, der er tillagt ham 
i medfør af artikel 53, stk. 2, svarer den 
registeransvarlige og registerføreren 
tilsynsmyndigheden inden for en rimelig 
frist, som fastsættes af 
tilsynsmyndigheden. Svaret omfatter en 
redegørelse for de iværksatte 
foranstaltninger og de opnåede resultater 
som reaktion på bemærkningerne fra 
tilsynsmyndigheden.

2. Som svar på tilsynsmyndighedens 
udøvelse af de beføjelser, der er tillagt ham
i medfør af artikel 53, stk. 2, svarer den 
registeransvarlige selv eller via sin 
repræsentant og registerføreren tilsyns-
myndigheden inden for en rimelig frist, 
som fastsættes af tilsynsmyndigheden. 
Svaret omfatter en redegørelse for de 
iværksatte foranstaltninger og de opnåede 
resultater som reaktion på bemærkningerne 
fra tilsynsmyndigheden.

Or. es

Begrundelse

Der bør henvises til en repræsentant, som kan anvendes, hvis den registeransvarlige befinder 
sig uden for EU.

Ændringsforslag 1921
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarlige, dennes 
repræsentant og registerføreren stiller 
efter anmodning dokumentationen til 
rådighed for tilsynsmyndigheden i 
henhold til artikel 14 og 28.
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Or. de

Ændringsforslag 1922
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og 
karakteren af de personoplysninger, der 
skal beskyttes.

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer.

Or. en

Begrundelse

Artiklen tilpasses til e-databeskyttelsesdirektivet for at forhindre, at en virksomhed er 
underlagt to forskellige regelsæt.

Ændringsforslag 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og 

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer.
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karakteren af de personoplysninger, der 
skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og 
karakteren af de personoplysninger, der 
skal beskyttes.

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, herunder anvendelse af 
pseudonyme oplysninger, for at 
tilvejebringe et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau i forhold til de risici, 
behandlingen af personoplysninger 
indebærer, og karakteren af de 
personoplysninger, der skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 

1. Den registeransvarlige og registerføreren 
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
tilvejebringe et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau i forhold til de risici, 
behandlingen af personoplysninger 
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de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og 
karakteren af de personoplysninger, der 
skal beskyttes.

indebærer, og karakteren af de 
personoplysninger, der skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 1926
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige og 
registerføreren træffer under hensyntagen 
til det aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
tilvejebringe et tilstrækkeligt
sikkerhedsniveau i forhold til de risici,
behandlingen af personoplysninger 
indebærer, og karakteren af de
personoplysninger, der skal beskyttes.

1. Under hensyntagen til den teknologiske 
udvikling og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen træffer den 
registeransvarlige passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
tilvejebringe et sikkerhedsniveau
vedrørende behandling af 
personoplysninger, som er passende i 
forhold til: 
a) den skade, der følger af ubeføjet eller 
ulovlig behandling og utilsigtet tab, 
tilintetgørelse eller beskadigelse som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra ea), og
b) arten og omfanget af de oplysninger, 
der skal behandles.

Or. en

Begrundelse

Dette er en bedre formulering.

Ændringsforslag 1927
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen bør 
informationssikkerhedspolitikken omfatte 
følgende:
a) evnen til at sikre og godkende 
personoplysningernes integritet
b) evnen til at sikre fortrolighed, 
integritet, tilgængelighed og holdbarhed i 
forbindelse med de informationssystemer 
og -tjenester, der anvendes til behandling 
af personoplysninger
c) evnen til rettidigt at sikre 
tilgængelighed og adgang til oplysninger i 
tilfælde af en fysisk eller teknisk 
hændelse, der indvirker på 
informationssystemernes og -tjenesternes 
tilgængelighed, integritet og fortrolighed
d) evnen til at træffe de fornødne 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse 
med behandling af følsomme 
personoplysninger i henhold til artikel 8 
og 9 med henblik på at øge kendskabet til 
de forbundne risici samt træffe 
forebyggende, korrigerende og 
afhjælpende foranstaltninger i næsten 
realtid mod svagheder eller hændelser, 
som kan udgøre en risiko for beskyttelsen 
af personoplysninger
e) regelmæssig afprøvning, vurdering og 
evaluering af sikkerhedspolitikkerne, -
procedurerne og -planerne for at sikre 
deres fortsatte effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til hensigt at fremme fysisk databeskyttelse og netsikkerhed.
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Ændringsforslag 1928
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for
at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
adgang, eller ændring af 
personoplysninger.

2. De foranstaltninger, som er omhandlet i 
stk. 1, skal mindst:
a) sikre, at kun autoriserede personer får 
adgang til personoplysningerne til lovlige 
formål
b) beskytte lagrede eller sendte
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller 
ændring og ubeføjet eller ulovlig lagring,
behandling, adgang eller videregivelse af 
personoplysninger, og

c) gennemføre en sikkerhedspolitik for 
behandling af personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Artiklen tilpasses til e-databeskyttelsesdirektivet for at forhindre, at en virksomhed er 
underlagt to forskellige regelsæt.

Ændringsforslag 1929
Joanna Senyszyn

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 
at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 
at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
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adgang, eller ændring af 
personoplysninger.

adgang, eller ændring af 
personoplysninger. Hvis en 
registeransvarlig har foretaget en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse i henhold til artikel 33, 
skal der tages højde for resultaterne af 
denne analyse i evalueringen af de 
pågældende risici.

Or. en

Ændringsforslag 1930
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter en evaluering af risiciene træffer
den registeransvarlige og registerføreren 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 for 
at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
adgang, eller ændring af 
personoplysninger.

2. Den registeransvarlige og registerføreren
træffer under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau og omkostningerne i 
forbindelse med gennemførelsen passende 
tekniske og organisatoriske
foranstaltninger, herunder anvendelse af 
pseudonyme oplysninger, for at
tilvejebringe et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau i forhold til de risici, 
behandlingen af personoplysninger
indebærer, og karakteren af de 
personoplysninger, der skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 1931
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter en evaluering af risiciene træffer 
den registeransvarlige og registerføreren 

2. For at sikre overholdelse af 
principperne i artikel 5, stk. 1, litra ea), 
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foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 
for at beskytte personoplysninger mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller 
hændeligt tab og for at forhindre enhver 
form for ulovlig behandling, navnlig 
ubeføjet videregivelse, udbredelse eller 
adgang, eller ændring af 
personoplysninger.

bør den registeransvarlige tage højde for
relevant vejledning fra 
tilsynsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 38.

Or. en

Begrundelse

Vejledning fra nationale tilsynsmyndigheder kunne være en hjælp for registeransvarlige i 
forbindelse med gennemførelsen af sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 1932
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De retlige forpligtelser som omhandlet 
i stk. 1 og 2, der vil kræve behandling af 
personoplysninger i det omfang, som er 
strengt nødvendigt for at sikre netværks-
og informationssikkerhed, udgør en 
legitim interesse, der forfølges af eller på 
vegne af en registeransvarlig og en 
registerfører i henhold til artikel 6, stk. 1, 
litra f).

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De retlige forpligtelser som omhandlet 
i stk. 1 og 2, der vil kræve behandling af 
personoplysninger i det omfang, som er 
strengt nødvendigt for at sikre netværks-
og informationssikkerhed, udgør en 
legitim interesse, der forfølges af eller på 
vegne af en registeransvarlig og en 
registerfører.

Or. en

Ændringsforslag 1934
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Begrundelse

Der bør være mulighed for fleksibilitet for at sikre, at aktørerne kan træffe deres egne 
sikkerhedsforanstaltninger, som er tilpasset den enkelte sektor og delsektor, uden at dette 
fører til en yderligere regulering af området for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne og betingelserne for de 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, herunder fastlæggelse af det aktuelle 
tekniske niveau, for bestemte sektorer og i 

udgår
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bestemte databehandlingssituationer, 
under særlig hensyntagen til udviklingen 
af teknologi og løsninger til indbygget 
beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse gennem indstillinger, 
medmindre stk. 4 finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1937
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

De passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger udgør en operationel 
funktion, som kræver specialiseret lovgivningsmæssig ekspertise frem for yderligere 
lovgivning.

Ændringsforslag 1938
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
skal pålægges den nærmere fastlæggelse af 
kriterierne og betingelserne for de tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, herunder 
fastlæggelse af det aktuelle tekniske 
niveau, for bestemte sektorer og i bestemte 
databehandlingssituationer, under særlig 
hensyntagen til udviklingen af teknologi og 
løsninger til indbygget beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse gennem 
indstillinger, medmindre stk. 4 finder 
anvendelse i overensstemmelse med 
artikel 66.

Or. en

Ændringsforslag 1939
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
skal i samarbejde med Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) pålægges 
den nærmere fastlæggelse af kriterierne og 
betingelserne for de tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, herunder 
fastlæggelse af det aktuelle tekniske 
niveau, for bestemte sektorer og i bestemte 
databehandlingssituationer, under særlig 
hensyntagen til udviklingen af teknologi og 
løsninger til indbygget beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse gennem 
indstillinger, medmindre stk. 4 finder 
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anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1940
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 
bl.a.:

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 

udgår
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bl.a.:
a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Der bør være mulighed for fleksibilitet for at sikre, at aktørerne kan træffe deres egne 
sikkerhedsforanstaltninger, som er tilpasset den enkelte sektor og delsektor, uden at dette 
fører til en yderligere regulering af området for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 
bl.a.:

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
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artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1943
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 
bl.a.:

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger udgør en operationel 
funktion, som kræver specialiseret lovgivningsmæssig ekspertise frem for yderligere 
lovgivning.

Ændringsforslag 1944
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 
bl.a.:

udgår

a) at forhindre ubeføjet adgang til 
personoplysninger
b) at forhindre ubeføjet videregivelse, 
læsning, kopiering, ændring, sletning 
eller fjernelse af personoplysninger
c) at sikre kontrol af behandlingens 
lovlighed.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1945
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan om nødvendigt
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at angive de krav, der fastlagt i 
stk. 1 og 2, for forskellige situationer for 
bl.a.:

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 86 med henblik på at angive de 
krav, der fastlagt i stk. 1 og 2, for 
forskellige situationer for bl.a.:

Or. en

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag, der erstatter alle gennemførelsesretsakter med delegerede 
retsakter for at sikre en fuldstændig inddragelse af Europa-Parlamentet i 
beslutningsprocessen.
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Ændringsforslag 1946
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1947
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
hvor bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred 
for en registreret, anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse 
og om muligt senest 24 timer, efter at 
denne er blevet bekendt med det, bruddet 
på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. en
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Ændringsforslag 1948
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

Artiklen tilpasses til e-databeskyttelsesdirektivet for at forhindre, at en virksomhed er 
underlagt to forskellige regelsæt.

Ændringsforslag 1949
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og snarest muligt, efter 
at denne er blevet bekendt med det, 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarlige er etableret.

Or. en
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Ændringsforslag 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
som udgør en betydelig risiko for 
beskyttelsen af privatlivets fred, 
underretter den registeransvarlige
tilsynsmyndigheden uden unødig 
forsinkelse.

Or. es

Begrundelse

Fristen på 24 timer kan i mange tilfælde ikke overholdes. Det afgørende er, at underretningen 
sker hurtigst muligt, hvorfor det er bedre at anvende ordlyden "uden unødig forsinkelse". 
Artikel 29-gruppen har fremlagt en løsningsmodel, hvor underretningen sker i to faser: enten 
en øjeblikkelig underretning om bruddet uden forsinkelse eller en efterfølgende og mere 
detaljeret underretning med en længere, men dog fastsat tidsfrist.

Ændringsforslag 1951
Michèle Striffler

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 

1. Ved alvorligt brud på 
persondatasikkerheden anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse 
og om muligt senest 24 timer, efter at 
denne er blevet bekendt med det, bruddet 
på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
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begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. fr

Begrundelse

For ikke at overbebyrde tilsynsmyndighederne bør der skelnes mellem alvorlige brud og 
mindre alvorlige brud. I denne forbindelse bør der tages hensyn til kvalitative og kvantitative 
kriterier.

Ændringsforslag 1952
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
som kan forventes at krænke en 
registreret samt beskyttelsen af 
vedkommendes personoplysninger,
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

Or. en

Ændringsforslag 1953
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
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anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

som kan forventes at krænke beskyttelsen 
af registreredes interesser, rettigheder og 
frihedsrettigheder, navnlig deres ret til 
privatlivets fred, anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse, 
efter at denne er blevet bekendt med det, 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

Ændringsforslag 1954
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 72
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 72 timer.
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Or. en

Ændringsforslag 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
hvor bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred 
for en registreret, anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1956
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, og 
hvis dette brud har eller kan få betydelige 
konsekvenser for den registreredes 
privatliv, undersøger og bekræfter den
registeransvarlige uden unødig forsinkelse,
og efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, der 
vedrører særlige kategorier af 
personoplysninger, personlige 
oplysninger, der er underlagt 
tavshedspligt, personlige oplysninger 
vedrørende straffelovsovertrædelser eller 
mistanke herom, personlige oplysninger 
vedrørende bankkonti eller kreditkort, 
som i alvorlig grad truer den registreredes 
rettigheder eller legitime interesser,
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse bruddet på 
persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1958
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt med 
det, bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt inden for 
10 arbejdsdage, efter at denne er blevet 
bekendt med det, eller når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger herom, bruddet 
på persondatasikkerheden til 
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begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 10 arbejdsdage.

Or. en

Ændringsforslag 1959
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved brud på persondatasikkerheden 
anmelder den registeransvarlige uden 
unødig forsinkelse og om muligt senest 24 
timer, efter at denne er blevet bekendt 
med det, bruddet på persondatasikkerheden 
til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen til 
tilsynsmyndigheden ledsages af en 
begrundelse, hvis den ikke er indgivet 
inden for 24 timer.

1. Ved brud på persondatasikkerheden, 
hvor der er en betydelig risiko for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, anmelder den 
registeransvarlige uden unødig forsinkelse 
bruddet på persondatasikkerheden til 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en kvalitativ tærskel vedrørende risici for at undgå, at de 
databeskyttelsesansvarlige bliver overbebyrdet.

Ændringsforslag 1960
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De registeransvarlige underretter 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor de er etableret. Hvis anmeldelsen 
sker i henhold til stk. 4, underrettes 
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tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarlige, der bærer 
ansvaret for bruddet, er etableret. 
Registeransvarlige, som ikke er etableret i 
EU, underretter tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor deres repræsentant er 
etableret.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, hvilken tilsynsmyndighed der skal underrettes. 
Ændringsforslaget er især vigtigt i tilfælde, hvor personer fra flere medlemsstater berøres af 
et brud på persondatasikkerheden. For at mindske de administrative byrder er det afgørende 
at undgå, at samme brud anmeldes i flere medlemsstater.

Ændringsforslag 1961
Michèle Striffler

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Mindre alvorlige brud opføres af den 
registeransvarlige på en liste og stilles til 
tilsynsmyndighedens rådighed.

Or. fr

Begrundelse

For ikke at overbebyrde tilsynsmyndighederne bør der skelnes mellem alvorlige brud og 
mindre alvorlige brud. I denne forbindelse bør der tages hensyn til kvalitative og kvantitative 
kriterier.

Ændringsforslag 1962
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f),
varsler og underretter registerføreren
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er 
konstateret.

2. Registerføreren varsler og underretter 
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er 
konstateret.

Or. en

Ændringsforslag 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren 
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er 
konstateret.

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren 
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er 
konstateret i henhold til stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er
konstateret.

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren uden 
unødig forsinkelse den registeransvarlige, 
når et brud på persondatasikkerheden, som 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
den registreredes personoplysninger eller 
privatliv, er identificeret.
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Or. en

Ændringsforslag 1965
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren
omgående den registeransvarlige, når et 
brud på persondatasikkerheden er 
konstateret.

2. I henhold til artikel 26, stk. 2, litra f), 
varsler og underretter registerføreren så 
hurtigt som muligt den registeransvarlige, 
når et brud på persondatasikkerheden er 
konstateret.

Or. en

Ændringsforslag 1966
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De registeransvarlige underretter 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor de er etableret. Hvis anmeldelsen 
sker i henhold til stk. 4, underrettes 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarlige, der bærer 
ansvaret for bruddet, er etableret. 
Registeransvarlige, som ikke er etableret i 
EU, underretter tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor deres repræsentant er 
etableret.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, hvilken tilsynsmyndighed der skal underrettes. 
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Ændringsforslaget er især vigtigt i tilfælde, hvor personer fra flere medlemsstater berøres af 
et brud på persondatasikkerheden. For at mindske de administrative byrder er det afgørende 
at undgå, at samme brud anmeldes i flere medlemsstater.

Ændringsforslag 1967
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når risikovurderingen foretages, skal 
den registeransvarlige tage arten af 
oplysninger samt følgende faktorer i 
betragtning: om bruddet vil medføre en 
betydelig skade eller betydelig forstyrrelse 
for registrerede, om bruddet forventes at 
krænke den registreredes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, og om
risici afbødes i medfør af 
sikkerhedsforanstaltninger truffet af den 
registeransvarlige i henhold til artikel 30.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere de faktorer, der skal tages i betragtning.

Ændringsforslag 1968
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse 
skal mindst:

udgår

a) beskrive karakteren af bruddet på 
persondatasikkerheden, herunder 
kategorierne og antallet af berørte 
registrerede samt kategorierne og antallet 
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af berørte registreringer
b) angive identitet og kontaktoplysninger 
for den databeskyttelsesansvarlige eller et 
andet kontaktpunkt, hvor yderligere 
oplysninger kan indhentes
c) anbefale foranstaltninger, der kan 
afhjælpe de mulige skadevirkninger af 
bruddet på persondatasikkerheden
d) beskrive konsekvenserne af bruddet på 
persondatasikkerheden
e) beskrive de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige foreslår eller har 
iværksat for at afhjælpe bruddet på 
persondatasikkerheden.

Or. en

Begrundelse

For præskriptivt.

Ændringsforslag 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse 
skal mindst:

3. Anmeldelsen skal indeholde de 
nødvendige oplysninger, for at 
tilsynsmyndigheden kan vurdere de 
faktiske forhold og konsekvenser samt 
anbefale passende foranstaltninger.

a) beskrive karakteren af bruddet på 
persondatasikkerheden, herunder 
kategorierne og antallet af berørte 
registrerede samt kategorierne og antallet 
af berørte registreringer
b) angive identitet og kontaktoplysninger 
for den databeskyttelsesansvarlige eller et 
andet kontaktpunkt, hvor yderligere 
oplysninger kan indhentes
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c) anbefale foranstaltninger, der kan 
afhjælpe de mulige skadevirkninger af 
bruddet på persondatasikkerheden
d) beskrive konsekvenserne af bruddet på 
persondatasikkerheden
e) beskrive de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige foreslår eller har 
iværksat for at afhjælpe bruddet på 
persondatasikkerheden.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at regulere indholdet af anmeldelsen i detaljer, hvilket skal ses i lyset 
af fast praksis og de forskellige sektorers særlige forhold. Det er tilstrækkeligt at underrette 
tilsynsmyndigheden på en sådan måde, at den kan foretage en korrekt vurdering af de faktiske 
forhold og konsekvenser. Anmeldelsen bør derfor grundlæggende bestå af følgende 
elementer: de faktiske forhold og påviste og forventede konsekvenser samt de 
foranstaltninger, der enten er vedtaget eller skal vedtages.

Ændringsforslag 1970
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal
mindst:

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal
om muligt:

Or. en

Ændringsforslag 1971
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) angive identitet og kontaktoplysninger b) angive kontaktoplysninger for den
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for den databeskyttelsesansvarlige eller et 
andet kontaktpunkt, hvor yderligere 
oplysninger kan indhentes

registeransvarlige eller et andet 
kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger 
kan indhentes

Or. en

Ændringsforslag 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) beskrive de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige foreslår eller har 
iværksat for at afhjælpe bruddet på 
persondatasikkerheden.

e) beskrive de foranstaltninger, som den 
registeransvarlige foreslår eller har 
iværksat for at afhjælpe bruddet på 
persondatasikkerheden og/eller mindske 
konsekvenserne.

Or. en

Ændringsforslag 1973
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse er 
ikke nødvendig, hvis den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og hvis disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrører. 
Sådanne foranstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

Or. en
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Ændringsforslag 1974
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den nationale tilsynsmyndighed skal 
formidle vejledning i henhold til artikel 38 
om de særlige omstændigheder, hvor en 
tilsynsmyndighed skal underrettes om et 
brud. Vejledningen skal ligeledes 
omhandle detaljeringsgraden vedrørende 
de specifikke oplysninger, der er 
nødvendige, når den registeransvarlige 
underretter tilsynsmyndigheden om et 
brud på persondatasikkerheden.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheden har de bedste forudsætninger for at vurdere detaljeringsgraden
vedrørende de oplysninger, der er nødvendige for at behandle et brud på 
persondatasikkerheden så effektivt som muligt.

Ændringsforslag 1975
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være 
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 

udgår
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formål.

Or. en

Begrundelse

For præskriptivt.

Ændringsforslag 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger.
Denne dokumentation skal være 
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål.

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden i 
henhold til stk. 1 i denne artikel, herunder 
kendsgerningerne i forbindelse med 
bruddet, dets virkninger og de iværksatte 
afhjælpende foranstaltninger. Med 
forbehold af førnævnte udarbejder den 
registeransvarlige eller registerføreren et 
register over fejl og forhold, der ikke er
omfattet af stk. 1, men som vedrører 
behandling af personoplysninger. Dette 
register skal stilles til rådighed for 
tilsynsmyndighederne, som løbende skal 
modtage kopier heraf.

Or. es

Ændringsforslag 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
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med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål.

med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være
tilstrækkeligt fyldestgørende til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette
formål.

Or. en

Ændringsforslag 1978
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være 
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål.

4. Den registeransvarlige dokumenterer
uden unødig forsinkelse og efter 
anmodning alle brud på 
persondatasikkerheden, herunder 
kendsgerningerne i forbindelse med 
bruddet, dets virkninger og de iværksatte 
afhjælpende foranstaltninger. Denne 
dokumentation skal være tilstrækkeligt 
detaljeret til at sætte tilsynsmyndigheden i 
stand til at kontrollere, at denne artikel 
overholdes. Dokumentationen skal kun 
indeholde de oplysninger, der er 
nødvendige til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 1979
Louis Michel

Forslag til forordning



PE506.166v03-00 78/139 AM\929511DA.doc

DA

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige dokumenterer
alle brud på persondatasikkerheden, 
herunder kendsgerningerne i forbindelse 
med bruddet, dets virkninger og de 
iværksatte afhjælpende foranstaltninger. 
Denne dokumentation skal være 
tilstrækkeligt detaljeret til at sætte 
tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål.

4. Den registeransvarlige dokumenterer 
brud, som er omhandlet i stk. 1, herunder 
kendsgerningerne i forbindelse med 
bruddet, dets virkninger og de iværksatte 
afhjælpende foranstaltninger. Denne 
dokumentation skal være tilstrækkeligt 
detaljeret til at sætte tilsynsmyndigheden i 
stand til at kontrollere, at denne artikel 
overholdes. Dokumentationen skal kun 
indeholde de oplysninger, der er 
nødvendige til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 1980
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den registeransvarlige indgår i en 
koncern med fælles registeransvarlige, 
skal et brud på persondatasikkerheden 
anmeldes af hovedvirksomheden eller af 
en anden registeransvarlig eller 
virksomhed, som er udpeget af de fælles 
registeransvarlige eller koncernen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal forhindre, at samme brud anmeldes flere gange.

Ændringsforslag 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det opfattes som et alvorligt brud, når 
bruddet på persondatasikkerheden med 
stor sandsynlighed kan forventes at 
krænke privatlivets fred for en registreret.

Or. pl

Ændringsforslag 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tilsynsmyndigheden bør føre et 
offentligt tilgængeligt register over 
identificerede/afsluttede alvorlige brud.

Or. pl

Ændringsforslag 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Det er undtagelsesvist ikke nødvendigt 
at underrette om et brud på 
persondatasikkerheden, hvis den 
registeransvarlige har gennemført 
passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger for de 
persondata, som sikkerhedsbruddet 
vedrører, og disse foranstaltninger giver 
sikkerhed for, at faretruede data ikke kan 
læses af nogen, der ikke har lovlig adgang 
til dem.

Or. pl

Ændringsforslag 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – 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 fastlæggelse 
af databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, 
og vedrørende de særlige 
omstændigheder, hvor en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

udgår

Or. es

Begrundelse

De delegerede retsakter, som vedtages af Kommissionen, bør begrænses til et format til 
anmeldelse af forhold samt udarbejdelse af et register over fejl og forhold.
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Ændringsforslag 1986
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 31 – 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 fastlæggelse 
af databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, 
og vedrørende de særlige 
omstændigheder, hvor en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 31 – 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 fastlæggelse 
af databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, 
og vedrørende de særlige 
omstændigheder, hvor en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

udgår

Or. en



PE506.166v03-00 82/139 AM\929511DA.doc

DA

Ændringsforslag 1988
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – 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 fastlæggelse 
af databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, 
og vedrørende de særlige 
omstændigheder, hvor en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1989
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 31 – 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 fastlæggelse af 
databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, og 
vedrørende de særlige omstændigheder, 
hvor en registeransvarlig og registerfører 
har pligt til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende fastlæggelse af 
databrud som omhandlet i stk. 1 og 2, og 
vedrørende de særlige omstændigheder, 
hvor en registeransvarlig og registerfører 
har pligt til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

Or. en
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Ændringsforslag 1990
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, 
der er omhandlet i stk. 4, herunder 
tidsfrister for sletning af oplysninger deri. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1991
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, 
der er omhandlet i stk. 4, herunder 
tidsfrister for sletning af oplysninger deri. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1992
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, der 
er omhandlet i stk. 4, herunder tidsfrister 
for sletning af oplysninger deri. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge standardformatet 
for en sådan anmeldelse til 
tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, der 
er omhandlet i stk. 4, herunder tidsfrister 
for sletning af oplysninger deri.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, 
der er omhandlet i stk. 4, herunder 
tidsfrister for sletning af oplysninger deri. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for anmeldelser til 
tilsynsmyndigheden i henhold til stk. 3 
samt for registret over fejl og forhold. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. es
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Ændringsforslag 1994
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, der 
er omhandlet i stk. 4, herunder tidsfrister 
for sletning af oplysninger deri. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, der 
er omhandlet i stk. 4, herunder tidsfrister 
for sletning af oplysninger deri. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og efter
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, 
der er omhandlet i stk. 4, herunder 
tidsfrister for sletning af oplysninger deri. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden og procedurerne for
registrering af rapporter.

Or. en
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Ændringsforslag 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse inden 
for 24 timer den registrerede om bruddet 
på persondatasikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 1997
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred for 
en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden
forholdsmæssigt kan forventes at krænke 
beskyttelsen af personoplysninger eller 
privatlivets fred for en registreret, 
underretter den registeransvarlige i tillæg 
til den i artikel 31 omhandlede anmeldelse 
uden unødig forsinkelse den registrerede 
om bruddet på persondatasikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 1998
Louis Michel
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af
personoplysninger eller privatlivets fred 
for en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at indvirke betydeligt på
beskyttelsen af privatlivets fred for en 
registreret og for at mindske de skadelige 
virkninger, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden, 
medmindre dette er uforholdsmæssigt 
vanskeligt. Når videregivelsen af 
oplysninger kan forventes at krænke 
beskyttelsen af den registreredes 
personoplysninger eller privatliv alvorligt, 
kan den registeransvarlige efter samråd 
med tilsynsmyndigheden forsinke 
videregivelsen, indtil risikoen er 
forsvundet.

Or. en

Ændringsforslag 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger eller privatlivets fred 
for en registreret, underretter den 
registeransvarlige i tillæg til den i 
artikel 31 omhandlede anmeldelse uden 
unødig forsinkelse den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden.

1. Når bruddet på persondatasikkerheden 
kan forventes at krænke beskyttelsen af 
personoplysninger, privatlivets fred eller 
de legitime interesser for en registreret, 
underretter den registeransvarlige i tillæg 
til den i artikel 31 omhandlede anmeldelse 
uden unødig forsinkelse den registrerede 
om bruddet på persondatasikkerheden. Et 
brud bør betragtes som krænkende for en 
registrerets personoplysninger eller 
beskyttelsen af vedkommendes privatliv, 
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hvis det kan indebære f.eks. 
identitetstyveri eller svig, fysisk skade, 
betydelig tort eller skade af omdømme.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2000
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis tilsynsmyndigheden 
finder det godtgjort fra den 
registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis bruddet ikke medfører 
en betydelig risiko for borgerne, og hvis
tilsynsmyndigheden finder det godtgjort fra 
den registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige, ubrugelige eller 
anonymiserede for alle, der ikke har lovlig 
adgang hertil.

Or. en

Ændringsforslag 2001
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis tilsynsmyndigheden 
finder det godtgjort fra den 
registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis tilsynsmyndigheden 
finder det godtgjort fra den 
registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal have til 
formål at gøre dataene uforståelige for alle, 
der ikke har lovlig adgang til dem, under 
hensyntagen til karakteren af oplysninger, 
det aktuelle tekniske niveau og de 
omkostninger, som er forbundet hermed.

Or. en

Ændringsforslag 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er ikke nødvendigt at underrette
den registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis tilsynsmyndigheden
finder det godtgjort fra den 
registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

3. Underretningen af den registrerede om 
et brud på persondatasikkerheden må kun 
udsættes, hvis oplysningerne kan føre til 
yderligere udbredelse, og efter at
tilsynsmyndigheden har fundet det 
godtgjort fra den registeransvarliges side, 
at denne har gennemført passende 
teknologiske beskyttelsesforanstaltninger, 
og at disse foranstaltninger er blevet 
anvendt på de data, som sikkerhedsbruddet 
vedrørte. Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.
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Or. en

Begrundelse

Selv efter at der er truffet sikkerhedsforanstaltninger, skal den registrerede informeres om 
bruddet på persondatasikkerheden.

Ændringsforslag 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis tilsynsmyndigheden 
finder det godtgjort fra den 
registeransvarliges side, at denne har 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige for alle, der ikke har 
lovlig adgang hertil.

3. Det er ikke nødvendigt at underrette den 
registrerede om et brud på persondata-
sikkerheden, hvis bruddet ikke indebærer 
en betydelig risiko, og hvis den 
registeransvarlige har gennemført 
passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
data, som sikkerhedsbruddet vedrørte. 
Sådanne teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger skal gøre 
dataene uforståelige, ubrugelige eller 
anonymiserede for alle, der ikke har lovlig 
adgang hertil.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der sker et brud på 
persondatasikkerheden, efter at der er 
gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, er den 
registeransvarlige forpligtet til at 
underrette den registrerede herom uden 
unødig forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelsen fremsendes ikke til den 
registrerede, hvis dette klart vil hindre de 
igangværende undersøgelser eller svække 
eller forhindre en løsning på den 
sikkerhedsmæssige situation. EU-retten 
og medlemsstaternes lovgivning skal 
regulere disse forhold, forfølge almene 
hensyn og respektere retten til beskyttelse 
af personoplysninger.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at træffe en form for sikkerhedsforanstaltning i tilfælde, hvor anmeldelsen 
til den registrerede eller de registrerede kan hindre undersøgelsen og/eller forhindre en 
løsning på den sikkerhedsmæssige situation.

Ændringsforslag 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud 
på persondatasikkerheden kan forventes 
at krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

udgår

Or. es

Begrundelse

De beføjelser, der tillægges Kommissionen, rækker videre end beføjelserne for delegerede 
retsakter. Der er behov for en præcisering af artikel 32, hvis korrekte fortolkning bør 
fastsættes af tilsynssystemet og i sidste ende af domstolene.

Ændringsforslag 2007
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud 
på persondatasikkerheden kan forventes 
at krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2008
Louis Michel
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud
på persondatasikkerheden kan forventes 
at krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2009
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud 
på persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af kriterier og krav 
vedrørende omstændigheder, hvor et brud 
på persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke personoplysninger omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2010
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som 
er omhandlet i stk. 1, og procedurer for 
denne meddelelse. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2011
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som er 
omhandlet i stk. 1, og procedurer for denne 
meddelelse. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87,
stk. 2.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge formatet for 
meddelelsen til den registrerede, som er 
omhandlet i stk. 1, og procedurer for denne 
meddelelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som er 
omhandlet i stk. 1, og procedurer for denne 
meddelelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som er 
omhandlet i stk. 1, og procedurer for denne 
meddelelse, navnlig hvis der er tale om et 
betydeligt antal. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 2013
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som er 
omhandlet i stk. 1, og procedurer for denne 
meddelelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge formatet 
for meddelelsen til den registrerede, som er 
omhandlet i stk. 1, og procedurer for denne 
meddelelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter anmodning om en udtalelse 
fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
og efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2014
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Kapitel 4 – afdeling 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KONSEKVENSANALYSE
VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

LIVSCYKLUS VEDRØRENDE
FORVALTNING AF
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OG FORUDGÅENDE GODKENDELSE DATABESKYTTELSE

Or. en

Begrundelse

De registeransvarlige bør fokusere på beskyttelse af personoplysninger i alle faser af et 
produkts livscyklus fra indsamling over behandling til sletning og bør fra starten sikre en 
bæredygtig dataforvaltningsramme, som skal følges op af en omfattende 
overvågningsmekanisme. Se også betragtning 71a, 71b, 71c og 74a.

Ændringsforslag 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Meddelelse af brud på 

persondatasikkerheden til andre 
organisationer

En registeransvarlig, der meddeler et brud 
på persondatasikkerheden til en 
registreret i henhold til artikel 32, kan 
underrette en anden organisation, en 
statslig institution eller en del af en 
statslig institution om bruddet på 
persondatasikkerheden, hvis den 
pågældende organisation, statslige 
institution eller del heraf eventuelt kan 
mindske risikoen for skade som følge af 
bruddet, eller afhjælpe den pågældende 
skade. Sådanne meddelelser kan afgives 
uden at informere den registrerede, hvis 
afsløringen udelukkende foretages for at 
mindske risikoen for skade for den 
registrerede som følge af bruddet eller 
afhjælpe den pågældende skade.

Or. en
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Begrundelse

I mange tilfælde kan andre organisationer eller regeringsinstitutioner bistå i afhjælpningen af 
den eventuelle skade for den registrerede som følge af et brud på persondatasikkerheden, hvis 
de orienteres om bruddet og omstændighederne herfor.

Ændringsforslag 2016
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Databeskyttelsesrisikoanalyse

1. Den registeransvarlige skal foretage en 
risikoanalyse af 
databehandlingsaktiviteterne, hvis mindst 
to af de i artikel 5b, punkt 1) til 10) 
omhandlede risikofaktorer identificeres.
2. Hvis der er mindst to af de i artikel 5b, 
punkt 1) til 10) omhandlede 
risikofaktorer, gennemfører den 
registeransvarlige eller den registerfører, 
der handler på den registeransvarliges 
vegne, en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse i henhold til artikel 33.
3. Hvis der er mindst to af de i artikel 5b, 
punkt 1) til 10) omhandlede 
risikofaktorer, skal risikoanalysen og 
resultaterne heraf dokumenteres.
4. Risikoanalysen revideres senest efter et 
år eller omgående, hvis 
databehandlingsaktivitetens karakter, 
omfang eller formål ændres væsentligt.

Or. en

Begrundelse

De registeransvarlige bør fokusere på beskyttelse af personoplysninger i alle faser af et 
produkts livscyklus fra indsamling over behandling til sletning og bør fra starten sikre en 
bæredygtig dataforvaltningsramme, som skal følges op af en omfattende 
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overvågningsmekanisme. Se også betragtning 71a, 71b, 71c og 74a.

Ændringsforslag 2017
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af 
personoplysninger kan indebære 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i medfør 
af dens karakter, omfang eller formål,
gennemfører den registeransvarlige eller 
den registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
artikel 32a, stk. 2, gennemfører den 
registeransvarlige eller den registerfører, 
der handler på den registeransvarliges 
vegne, en konsekvensanalyse af den 
planlagte behandling, for så vidt angår 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensanalyserne bør kun gennemføres, hvis resultaterne af risikoanalysen finder det 
nødvendigt.

Ændringsforslag 2018
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål gennemfører 
den registeransvarlige en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
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konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

af personoplysninger. En enkelt analyse er 
tilstrækkelig for at håndtere et sæt 
behandlingsaktiviteter, der udgør 
lignende risici.

Or. en

Ændringsforslag 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, såfremt der ikke 
er udpeget en databeskyttelsesansvarlig 
eller opnået tilstrækkelig certificering 
med henblik på behandling af 
personoplysninger af høj risiko, en
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

Or. es

Begrundelse

Denne artikel er af bureaukratisk karakter og har betydning for enhver behandling af 
personoplysninger, hvilket skal ses i lyset af, at en væsentlig del af de aktører, der skal 
gennemføre sådanne analyser, udgør virksomheder af en vis størrelse, som allerede har 
udpeget en databeskyttelsesansvarlig.

Ændringsforslag 2020
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

Konsekvensanalysen er ikke nødvendig, 
hvis: 
a) behandling vedrører en retlig 
forpligtelse, eller
b) den registrerede har givet sit samtykke, 
eller
c) artikel 6, stk. 1, litra b), eller artikel 38a 
finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2021
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan forventes at indebære betydelige risici 
for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig 
deres ret til privatlivets fred.
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Or. en

Begrundelse

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Ændringsforslag 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger. En enkelt analyse er 
tilstrækkelig for at håndtere et sæt 
behandlingsaktiviteter, der udgør 
lignende risici

Or. en

Begrundelse

En ny konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred bør kun pålægges, hvis en 
proces eller et projekt udgør væsentligt nye eller forandrede risici forbundet med privatlivets 
fred i forhold til det, der tidligere har været analyseret. Hvor en lignende proces eller et 
lignende projekt tidligere har gennemgået en konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af 
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privatlivets fred, bør kun de aspekter af processen eller projektet, der er nye eller forandrede, 
kræve en ny analyse.

Ændringsforslag 2023
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger. En enkelt analyse er 
tilstrækkelig for at håndtere et sæt 
behandlingsaktiviteter, der udgør 
lignende risici

Or. en

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag 2024
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke og betydelige
risici for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, eller hvis 



AM\929511DA.doc 103/139 PE506.166v03-00

DA

den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

den databeskyttelsesansvarlige finder det 
nødvendigt at foretage en 
konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse 
af privatlivets fred, gennemfører den 
registeransvarlige en konsekvensanalyse af 
den planlagte behandling, for så vidt angår 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

1. Hvis behandlingen af personoplysninger 
kan indebære specifikke risici for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af dens 
karakter, omfang eller formål, gennemfører 
den registeransvarlige eller den 
registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en detaljeret
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. SMV'er skal kun udføre en 
konsekvensanalyse efter tre års 
integration, hvis databehandlingen 
betragtes som en central aktivitet i deres 
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virksomhed. Det vil sige, hvis salg eller 
omsætning fra behandling udgør 50 % af 
SMV'ens omsætning.

Or. en

Begrundelse

Forskning viser, at de fleste SMV'er går konkurs inden for de første tre driftsår. Anvendelse af 
denne tidsperiode, før konsekvensanalysen er påkrævet, vil resultere i, at alle virksomheder 
får en chance for at etablere sig, før de oplever store omkostninger.

Ændringsforslag 2027
Sarah Ludford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette krav finder ikke anvendelse på:
a) mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, som 
udelukkende behandler 
personoplysninger som en aktivitet i 
tilknytning til dens hovedaktiviteter
b) mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, der er 
etableret inden for de sidste tre år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres undtagelser for små og mellemstore virksomheder for at undgå 
uforholdsmæssige byrder.

Ændringsforslag 2028
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende former for behandling kan 
indebære de i stk. 1 omhandlede 
specifikke risici:

udgår

a) systematisk og omfattende evaluering 
af personlige aspekter vedrørende en 
fysisk person eller med henblik på analyse 
eller forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad
b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, race og etnisk oprindelse eller 
med henblik på ydelse af sundhedsydelser, 
epidemiologisk forskning eller 
undersøgelse af psykiske eller smitsomme 
sygdomme, hvis oplysningerne behandles 
med det formål at træffe foranstaltninger 
eller beslutninger vedrørende omfattende 
grupper af specifikke personer
c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)
d) personoplysninger i omfattende registre 
vedrørende børn, genetiske data eller 
biometriske data
e) andre former for behandling, hvor 
høring af tilsynsmyndigheden er påkrævet 
i henhold til artikel 34, stk. 2, litra b).

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 5b (ny)
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Ændringsforslag 2029
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende former for behandling kan 
indebære de i stk. 1 omhandlede specifikke 
risici:

2. Følgende former for behandling kan
forventes at indebære de i stk. 1 
omhandlede specifikke og betydelige risici:

Or. en

Ændringsforslag 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har negativ
retsvirkning for registreredes privatliv

Or. en

Ændringsforslag 2031
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad

a) under overholdelse af undtagelserne i 
artikel 20, stk. 2, og artikel 21 en
systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i 
foranstaltninger, der har negativ
retsvirkning for vedkommende eller 
berører vedkommende i væsentlig grad

Or. en

Ændringsforslag 2032
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer, pålidelighed eller 
adfærd baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende
i væsentlig grad

a) under hensyntagen til undtagelserne i 
artikel 20, stk. 2, litra c), og 
begrænsningerne i artikel 21 en
systematisk og omfattende evaluering af 
personlige aspekter vedrørende en fysisk 
person eller med henblik på analyse eller 
forudsigelse af en fysisk persons 
økonomiske situation, lokalitet, sundhed, 
personlige præferencer eller pålidelighed,
som udelukkende er baseret på elektronisk 
databehandling, som kan resultere i
afgørelser, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører registreredes 
grundlæggende rettigheder i væsentlig
negativ grad

Or. en
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Ændringsforslag 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, race og etnisk oprindelse eller med 
henblik på ydelse af sundhedsydelser, 
epidemiologisk forskning eller 
undersøgelse af psykiske eller smitsomme 
sygdomme, hvis oplysningerne behandles 
med det formål at træffe foranstaltninger 
eller beslutninger vedrørende omfattende 
grupper af specifikke personer

b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, politiske holdninger, religiøs 
overbevisning, straffedomme, race og 
etnisk oprindelse eller med henblik på 
ydelse af sundhedsydelser, epidemiologisk 
forskning eller undersøgelse af psykiske 
eller smitsomme sygdomme, hvis 
oplysningerne behandles med det formål at 
træffe foranstaltninger eller beslutninger 
vedrørende omfattende grupper af 
specifikke personer

Or. en

Ændringsforslag 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, race og etnisk oprindelse eller med 
henblik på ydelse af sundhedsydelser, 
epidemiologisk forskning eller 
undersøgelse af psykiske eller smitsomme 
sygdomme, hvis oplysningerne behandles 
med det formål at træffe foranstaltninger 
eller beslutninger vedrørende omfattende 
grupper af specifikke personer

b) oplysninger om seksuelle forhold, 
helbred, race, etnisk oprindelse og 
samfundsøkonomisk status eller med 
henblik på ydelse af sundhedsydelser, 
epidemiologisk forskning eller 
undersøgelse af psykiske eller smitsomme 
sygdomme, hvis oplysningerne behandles 
med det formål at træffe foranstaltninger 
eller beslutninger vedrørende specifikke 
personer

Or. en
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Ændringsforslag 2035
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

udgår

Or. en

Begrundelse

Videoovervågning af offentlige veje og andre offentligt tilgængelige områder accepteres 
generelt og udgør en effektiv metode til beskyttelse af personers rettigheder og 
frihedsrettigheder. Der er ingen grund til at begrænse anvendelsen af denne foranstaltning 
ved at lade videoovervågning afhænge af resultaterne af en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 2036
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2038
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, herunder anvendelse af 
specifikke teknikker til 
ansigtsgenkendelse, eller overvågning af 
områder, som ikke svarer til den brede 
offentligheds rimelige forventninger

Or. en

Ændringsforslag 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)
eller andet følerudstyr 

Or. en
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Ændringsforslag 2040
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved omfattende brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning)

c) omfattende automatisk overvågning af 
offentligt tilgængelige områder

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør være teknologineutral.

Ændringsforslag 2041
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) personoplysninger i omfattende registre
vedrørende børn, genetiske data eller 
biometriske data

d) behandling af særlige kategorier af
personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
lokaliseringsdata, biometriske data eller 
oplysninger vedrørende børn

Or. en

Ændringsforslag 2042
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) andre former for behandling, hvor 
høring af tilsynsmyndigheden er påkrævet 
i henhold til artikel 34, stk. 2, litra b).

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2043
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tilsynsmyndigheden fastsætter og 
offentliggør en liste over de former for 
behandling, hvor der bør gennemføres en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse. Tilsynsmyndigheden 
indgiver disse lister til Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Or. en

Begrundelse

De registeransvarlige kan have gavn af en offentliggjort liste, når de skal beslutte, om der 
skal gennemføres en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, eftersom der ikke er tale 
om et obligatorisk krav.

Ændringsforslag 2044
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, 
en analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 

udgår
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andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 2045
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling,
en analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

3. Analysen bør følgelig vedrøre hele 
livscyklussen fra indsamling over
behandling til sletning og bør i detaljer 
beskrive:

a) den planlagte behandling
b) en detaljeret beskrivelse af 
behandlingen i henhold til artikel 5a, 
punkt 1) til 8)
c) en liste over formålene med 
behandlingen og de legitime interesser, 
der forfølges af den registeransvarlige
d) en analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
henhold til artikel 5b, punkt 1) til 10)
e) en beskrivelse af kategorierne af 
registrerede og de kategorier af 
personoplysninger, der vedrører dem
f) en generel angivelse af tidsfristerne for 
sletning af de forskellige kategorier af 
personoplysninger
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g) en omfattende dataoversigt, der 
beskriver hvilke kategorier af oplysninger, 
der opbevares samt hvor, hvordan og 
hvorfor, hvilket er afgørende for 
slutbrugeren
h) en beskrivelse af hvilke principper om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger, der 
er anvendt i overensstemmelse med artikel 
23
i) en liste over modtagerne eller 
kategorierne af modtagere af 
personoplysningerne, herunder 
registeransvarlige, som personoplysninger 
videregives til som led i de legitime 
interesser, de forfølger
j) 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
k) de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

Or. en

Begrundelse

Nogle dele af artikel 28 flyttes hertil. De registeransvarlige bør fokusere på beskyttelse af 
personoplysninger i alle faser af et produkts livscyklus fra indsamling over behandling til 
sletning og bør fra starten sikre en bæredygtig dataforvaltningsramme, som skal følges op af 
en omfattende overvågningsmekanisme. Se også betragtning 71b og 71c.

Ændringsforslag 2046
Sarah Ludford
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og påvise
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af sandsynligheden for, at 
behandlingen krænker registreredes eller 
andres grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder samt alvoren heraf, en 
beskrivelse af de foranstaltninger, den 
registeransvarlige agter at træffe for at 
afhjælpe sådanne skader, herunder 
sikkerhedsforanstaltninger samt øvrige
garantier og mekanismer, som den 
registeransvarlige kan indføre for at sikre 
beskyttelsen af personoplysninger i
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

Or. en

Begrundelse

Denne tilgang er bedre.

Ændringsforslag 2047
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, 
som kan sikre beskyttelsen af 

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, 
som kan sikre beskyttelsen af 
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personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning,
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

personoplysninger under hensyntagen til de 
registreredes og andre berørte personers 
rettigheder og legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 2048
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af den planlagte behandling, 
en analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

3. Analysen omfatter mindst en generel 
beskrivelse af

a) den planlagte behandling, og hvorvidt 
den er nødvendig og står i rimeligt forhold 
til målet
b) en analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder
c) de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at afhjælpe disse risici og minimere 
den behandlede mængde 
personoplysninger
d) garantier, sikkerhedsforanstaltninger 
og mekanismer, som kan sikre 
beskyttelsen af personoplysninger, 
herunder pseudonyme oplysninger, og 
påvise overensstemmelse med denne 
forordning, under hensyntagen til de 
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registreredes og andre berørte personers 
rettigheder og legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Analysen omfatter mindst en generel
beskrivelse af den planlagte behandling, en 
analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
afhjælpe disse risici, samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, 
som kan sikre beskyttelsen af 
personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

3. Analysen omfatter mindst en
systematisk og detaljeret beskrivelse af den 
planlagte behandling, en analyse af 
risiciene for registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at afhjælpe disse risici, 
samt garantier, sikkerhedsforanstaltninger 
og mekanismer, som kan sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers rettigheder og 
legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 2050
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren har udpeget en 
databeskyttelsesorganisation eller en 
databeskyttelsesansvarlig, skal den 
pågældende tage del i gennemførelsen af 
konsekvensanalysen.
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Or. en

Ændringsforslag 2051
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er umulig at gennemføre og håndhæve i praksis.

Ændringsforslag 2052
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2054
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Forslag til forordning



PE506.166v03-00 120/139 AM\929511DA.doc

DA

Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2057
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den registeransvarlige indhenter 
udtalelser fra registrerede eller deres 
repræsentanter vedrørende den planlagte 
behandling, uden at det berører 

udgår
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beskyttelsen af kommercielle eller 
samfundsmæssige interesser eller 
behandlingens sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den registeransvarlige indhenter 
udtalelser fra registrerede eller deres 
repræsentanter vedrørende den planlagte 
behandling.

Or. en

Ændringsforslag 2059
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder 
bestemmelser om regler og procedurer for 
behandlingen, og som er reguleret i EU-
retten, finder stk. 1-4 ikke anvendelse, 
medmindre medlemsstaterne vurderer, at 
en sådan analyse skal foretages inden 
behandlingen.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2060
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder 
bestemmelser om regler og procedurer for 
behandlingen, og som er reguleret i EU-
retten, finder stk. 1-4 ikke anvendelse, 
medmindre medlemsstaterne vurderer, at 
en sådan analyse skal foretages inden 
behandlingen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Enhver behandling af personoplysninger, som indebærer risikofaktorer, skal uden undtagelse 
baseres på en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Konsekvensanalyser udgør et 
centralt element i enhver bæredygtig databeskyttelsesramme og sikrer, at virksomhederne får 
kendskab til de mulige konsekvenser af deres databehandlingsaktiviteter. Hvis 
konsekvensanalyserne gennemføres grundigt, kan brud på datasikkerheden eller midler, der 
griber ind i privatlivets fred, begrænses betydeligt.

Ændringsforslag 2061
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
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stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, finder stk. 1-4 
ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6,
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et andet organ,
som har beføjelse til at udføre en opgave 
af offentlig interesse, og hvis 
behandlingen følger af en retlig forpligtelse 
i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), der 
indeholder bestemmelser om regler og 
procedurer for behandlingen, og som er 
reguleret i EU-retten, finder stk. 1-4 ikke 
anvendelse, medmindre medlemsstaterne 
vurderer, at en sådan analyse skal foretages 
inden behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 2063
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ eller en myndighed eller et organ,
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retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

som varetager opgaver af 
samfundsmæssig interesse, og hvis 
behandlingen følger af en retlig forpligtelse 
i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), der 
indeholder bestemmelser om regler og 
procedurer for behandlingen, og som er 
reguleret i EU-retten, finder stk. 1-4 ikke 
anvendelse, medmindre medlemsstaterne 
vurderer, at en sådan analyse skal foretages 
inden behandlingen.

Or. fr

Begrundelse

Det hænder, at private eller halvprivate organer varetager opgaver af samfundsmæssig 
interesse. Ændringsforslag sigter mod at dække sådanne situationer.

Ændringsforslag 2064
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten og 
medlemsstatens lovgivning, finder stk. 1-4 
ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen behørig grund til, at medlemsstaternes offentlige myndigheder kan undtages fra 
at gennemføre konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, når behandlingen er reguleret 
i EU-retten.
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Ændringsforslag 2065
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten, finder stk. 
1-4 ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

5. Hvis den registeransvarlige er en 
offentlig myndighed eller et offentligt 
organ, og hvis behandlingen følger af en 
retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, 
stk. 1, litra c), der indeholder bestemmelser 
om regler og procedurer for behandlingen, 
og som er reguleret i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, finder stk. 1-4 
ikke anvendelse, medmindre 
medlemsstaterne vurderer, at en sådan 
analyse skal foretages inden behandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 2066
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Analysen skal dokumenteres og 
omfatte en tidsplan for regelmæssig 
periodisk evaluering af opfyldelsen af 
kravene til databeskyttelse i artikel 33a, 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
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highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Ændringsforslag 2067
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Analysen skal ajourføres uden unødig 
forsinkelse, hvis evalueringen af 
opfyldelsen af kravene til databeskyttelse i 
henhold til artikel 33a påviser manglende 
overholdelse.

Or. en

Begrundelse

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Ændringsforslag 2068
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
analysen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 2069
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2070
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 

udgår
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Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Der er i denne sammenhæng ikke behov for uddelegering af beføjelser.

Ændringsforslag 2071
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2072
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår



AM\929511DA.doc 129/139 PE506.166v03-00

DA

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 2073
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at Kommissionen vedtager delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter, hvis artikel 33 ikke i tilstrækkelig grad regulerer karakteren af de 
forbundne risici.
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Ændringsforslag 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. es

Begrundelse

De delegerede retsakter begrundes ikke behørigt, hvorfor de væsentlige aspekter bør udvikles 
inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 

udgår
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analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 2076
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2077
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 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 behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 2078
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2079
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, der
kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision. I den forbindelse overvejer 
Kommissionen særlige foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

6. Kommissionen tilskyndes navnlig på 
europæisk plan til at fastsætte fælles 
kriterier for vurdering af behandling, der 
kan medføre risici, samt gennemføre 
konsekvensanalyser vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred under 
hensyntagen til forskellige sektorers 
særlige forhold, størrelsen af den 
registeransvarlige, arten af oplysninger, 
behandlingens konsekvenser for den 
registrerede og behandlingens karakter.

Or. en

Begrundelse

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Ændringsforslag 2080
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, der 

6. Kommissionen tillægges beføjelser til
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
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kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav vedrørende 
den i stk. 3 omhandlede analyse, herunder 
betingelser for skalerbarhed, kontrol og 
mulighed for revision. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.

henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, der 
kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav vedrørende 
den i stk. 3 omhandlede analyse, herunder 
betingelser og procedurer for skalerbarhed, 
kontrol og mulighed for revision. I den 
forbindelse overvejer Kommissionen 
særlige foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 2081
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2082
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

udgår
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artikel 87, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2083
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2084
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at Kommissionen vedtager delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter, hvis artikel 33 ikke i tilstrækkelig grad regulerer karakteren af de 
forbundne risici.
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Ændringsforslag 2085
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2087
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2088
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2089
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fastsætte standarder 
og procedurer for gennemførelse, kontrol 
og revision af den i stk. 3 omhandlede 
analyse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

7. Det Europæiske Databeskyttelsesråd
kan i fællesskab med tilsynsmyndigheden
fastsætte standarder, procedurer og
vejledning for gennemførelse, kontrol og 
revision af den i stk. 3 omhandlede 
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artikel 87, stk. 2. analyse.

Or. en

Ændringsforslag 2090
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 a
Evaluering af opfyldelsen af kravene til 

databeskyttelse
1. Senest to år efter gennemførelsen af 
konsekvensanalysen i artikel 33, stk. 1, 
gennemfører den registeransvarlige eller 
den registerfører, der handler på den 
registeransvarliges vegne, en evaluering 
heraf. Evalueringen skal påvise, at 
behandlingen af personoplysninger er 
gennemført i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen vedrørende 
databeskyttelse. Evalueringen skal 
ligeledes påvise, at den registeransvarlige 
er i stand til at respektere den 
registreredes egne valg i henhold til 
artikel 23a.
2. Evalueringen skal gennemføres 
regelmæssigt og mindst en gang hvert 
andet år eller omgående, hvis de 
specifikke risici, der er forbundet med 
behandlingen, ændres.
3. Hvis evalueringen påviser manglende 
overholdelse, bør der fremsættes 
anbefalinger, som kan sikre fuldstændig 
overholdelse.
4. Evalueringen og anbefalingerne skal 
dokumenteres. Den registeransvarlige og 
registerføreren samt den 
registeransvarliges eventuelle 
repræsentant stiller efter anmodning 
evalueringen til rådighed for 
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tilsynsmyndigheden.

Or. en

Begrundelse

De registeransvarlige bør fokusere på beskyttelse af personoplysninger i alle faser af et 
produkts livscyklus fra indsamling over behandling til sletning og bør fra starten sikre en 
bæredygtig dataforvaltningsramme, som skal følges op af en omfattende 
overvågningsmekanisme. Se også betragtning 71a, 71b, 71c og 74a.


