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Ændringsforslag 2351
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger 
for databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at 
vurdere det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for 
databeskyttelse bidrager til korrekt 
anvendelse af denne forordning under 
hensyntagen til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

1. Enhver registeransvarlig eller 
registerfører kan anmode en 
tilsynsmyndighed i Unionen om et gebyr 
fastsat af denne myndighed for at 
bekræfte, at behandlingen af 
personoplysninger er gennemført i 
overensstemmelse med denne forordning 
under hensyntagen til de forskellige 
sektorers særlige forhold samt forholdene 
og risiciene i forbindelse med 
databehandlingen.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske databeskyttelsesmærkning skal skabe tillid hos de registrerede, give 
registeransvarlige retssikkerhed og samtidig eksportere europæiske 
databeskyttelsesstandarder ved at gøre det lettere for virksomheder uden for Europa at 
komme ind på europæiske markeder ved at være certificeret.

Ændringsforslag 2352
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger for 
databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger for 
databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
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registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

Ansvaret for en tilsvarende 
certificeringshandling bør overføres til 
uafhængige og kvalificerede revisorer. En 
sådan revisor skal:
a) være godkendt af en national 
tilsynsmyndighed, og 
b) have ansvar for vederlagsprocessen for 
et tilsvarende certifikat vedrørende 
privatlivets fred, og
c) kunne gøres ansvarlig for 
konsekvenser, der medfører upassende 
vederlag for databeskyttelsescertifikatet.

Or. en

Ændringsforslag 2353
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til
fastlæggelsen af certificeringsordninger 
for databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer.
Certificeringsordninger for 
databeskyttelse bidrager til korrekt 
anvendelse af denne forordning under 
hensyntagen til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

1. Til forbedring af databeskyttelsen og 
registersikkerheden arbejder
medlemsstaterne, Kommissionen og
tilsynsmyndighederne i samarbejde med 
registeransvarlige, registerførere og 
øvrige aktører navnlig på europæisk plan
på at fastlægge databeskyttelsesmetoder til
udarbejdelse, gennemførelse og
videreudvikling af 
databeskyttelseskoncepter samt kontrol og 
bekræftelse heraf ved udstedelse af
databeskyttelsesmærkninger og -mærker
for metoder og produkter, som giver 
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registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som producenter,
registeransvarlige og registerførere sikrer.
Databeskyttelsesmetoderne er valgfrie og 
gennemsigtige, og de gennemføres med 
regelmæssige mellemrum af fagkyndige 
organer, der ikke er underlagt 
interessekonflikter, og de bidrager til 
korrekt anvendelse af denne forordning og 
øvrige bestemmelser om databeskyttelse
under hensyntagen til de forskellige 
sektorers og behandlingens særlige forhold.

Or. de

Ændringsforslag 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger for 
databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen
samarbejder med registeransvarlige, 
registerførere og andre interesserede 
parter for at tilskynde navnlig på 
europæisk plan til fastlæggelsen af 
certificeringsordninger for databeskyttelse 
og databeskyttelsesmærkninger og
-mærker, som giver registrerede mulighed 
for hurtigt at vurdere det 
beskyttelsesniveau, som registeransvarlige 
og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger
for databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringspolitikker
for databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringspolitikker for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning samt tilhørende 
foranstaltninger og fordele under 
hensyntagen til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

Certificeringspolitikker på EU-plan 
udarbejdes af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd i fællesskab med 
øvrige relevante aktører og vedtages 
officielt af Kommissionen. Disse 
politikker fokuserer ikke kun på 
institutionerne, men i særdeleshed også 
på aktørerne.
For at blive et effektivt instrument skal 
certificeringspolitikkerne rettes mod de 
særlige behov, som aktørerne i de 
forskellige aktivitetsområder har, 
herunder særligt de behov, som 
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder har, samt, som 
et centralt element, 
omkostningsbegrænsning. Opnåelse, 
fornyelse og fortabelse af certifikater har 
de konsekvenser, der er nævnt i hele dette 
direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 2356
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger 
for databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at 
vurdere det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for 
databeskyttelse bidrager til korrekt 
anvendelse af denne forordning under 
hensyntagen til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

1. Enhver registeransvarlig eller 
registerfører kan anmode en 
tilsynsmyndighed i Unionen om et fast 
gebyr for at bekræfte, at behandlingen af 
personoplysninger er gennemført i 
overensstemmelse med denne forordning 
under hensyntagen til de forskellige 
sektorers særlige forhold samt forholdene 
og risiciene i forbindelse med 
databehandlingen.

Or. en

Ændringsforslag 2357
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger 
for databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at 
vurdere det beskyttelsesniveau, som
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for 
databeskyttelse bidrager til korrekt 
anvendelse af denne forordning under 
hensyntagen til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

1. Den registeransvarlige og
registerføreren skal tilmeldes et godkendt 
kontrolorgans certificeringsordning, når:

a) en virksomhed behandler 
personoplysninger vedrørende færre end 
500 registrerede pr. år eller behandler 
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særlige kategorier af personoplysninger, 
jf. artikel 9, stk. 1, eller
b) den registeransvarliges eller 
registerførerens kerneaktiviteter består af 
behandling, der i medfør af dens karakter, 
omfang eller formål kræver regelmæssig 
og systematisk overvågning af 
registrerede
Andre registeransvarlige og registerførere 
samt varer og tjenesteydelser kan ligeledes 
underkastes certificering.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for 
databeskyttelse, der er omhandlet i stk. 1,
herunder betingelser for tildeling og 
tilbagekaldelse samt betingelser for 
anerkendelse i Unionen og tredjelande.

2. Den registeransvarlige og 
registerføreren skal underkastes 
certificering før den første behandling af 
personoplysninger, eller hvis den er 
omfattet af stk. 1, og de skal derefter 
certificeres igen mindst hvert år. De skal 
informere registrerede om certificeringen.

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske 
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

3. Certifikater skal erhverves af et 
godkendt kontrolorgan på stedet for den 
registeransvarliges, registerførerens, 
producentens eller leverandørens 
hovedvirksomhed eller i den medlemsstat, 
hvor repræsentanten er beliggende.

3a. Kontrolorganet har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
tilmeldte registeransvarlige eller 
registerfører at få:
a) indsigt i alle personoplysninger og 
informationer, der er nødvendige for 
varetagelsen af dennes opgaver
b) fuld adgang til enhver af dennes 
virksomheder, herunder til 
databehandlingsudstyr og -midler
3b. Certifikaterne skal med rimelighed 
sikre, at den registeransvarlige, 
registerføreren, tjenesteydelsen eller 
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varen er i overensstemmelse med alle 
aspekter af denne forordning. En vare, 
tjenesteydelse eller registerfører, som 
anvendes af den registeransvarlige eller 
registerføreren, må ikke tages i 
betragtning i certificeringsprocessen, hvis 
denne selv har et gyldigt certifikat.
3c. Den kompetente myndighed eller 
kontrolorganet kan erklære certifikater 
ugyldige, hvis det konstateres, at den 
registeransvarlige, registerføreren, varen 
eller tjenesteydelsen ikke overholder 
bestemmelserne i denne forordning.
3d. Kontrolorganet skal elektronisk 
informere den kompetente 
tilsynsmyndighed om erhvervede og 
tilbagekaldte certifikater. Det skal også 
informere den kompetente 
tilsynsmyndighed om eventuelle 
overtrædelser af denne forordning, som 
det har konstateret under 
certificeringsproceduren.
3e. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter efter 
høring af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og i 
overensstemmelse med artikel 86, som 
fastsætter den nøjagtige hyppighed, 
kontrolprocedurer og kontrollernes 
indhold under hensyntagen til de 
forskellige risici ved behandlingen, de 
registeransvarlige, registerførerne, 
varerne og tjenesteydelserne samt 
nærmere oplysninger om certifikaterne.

Or. en

Ændringsforslag 2358
Sarah Ludford

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder navnlig på europæisk plan til 
fastlæggelsen af certificeringsordninger for 
databeskyttelse og databeskyttelses-
mærkninger og -mærker, som giver 
registrerede mulighed for hurtigt at vurdere 
det beskyttelsesniveau, som 
registeransvarlige og registerførere sikrer. 
Certificeringsordninger for databeskyttelse 
bidrager til korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers og behandlingens 
særlige forhold.

1. Medlemsstaterne, faglige organisationer
og Kommissionen tilskynder navnlig på 
europæisk plan til fastlæggelsen af 
certificeringsordninger for databeskyttelse 
og databeskyttelsesmærkninger og
-mærker, som giver registrerede mulighed 
for hurtigt at vurdere det 
beskyttelsesniveau, som registeransvarlige 
og registerførere sikrer. Certificerings-
ordninger for databeskyttelse bidrager til 
korrekt anvendelse af denne forordning 
under hensyntagen til de forskellige 
sektorers og behandlingens særlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af mærkninger og mærker og andre certificeringsordninger bør styres af 
industrien og om nødvendigt være underlagt tilsynsmyndighedens tilsyn.

Ændringsforslag 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Certificeringsordningerne for 
databeskyttelse skal være frivillige, 
økonomisk overkommelige og 
tilgængelige via en proces, der er 
gennemsigtig og ikke unødvendigt 
byrdefuld. Ordningerne skal også være 
teknologineutrale, kunne anvendes 
globalt og bidrage til korrekt anvendelse 
af denne forordning under hensyntagen 
til de forskellige sektorers og 
behandlingens særlige forhold.

Or. en
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Ændringsforslag 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under denne certificeringsprocedure 
kan tilsynsmyndigheden anmode 
specialiserede tredjeparter om at 
gennemføre revisionen af den 
registeransvarlige og registerføreren på 
deres vegne. Den endelige certificering 
leveres af tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 2361
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tilsynsmyndighederne samarbejder 
med hinanden i overensstemmelse med 
artikel 46 og 57. I denne forbindelse 
tildeler tilsynsmyndighederne 
registeransvarlige og registerførere, som 
overholder bestemmelserne i nærværende 
forordning, det standardiserede 
databeskyttelsesmærke, "den europæiske 
databeskyttelsesmærkning".

Or. en

Ændringsforslag 2362
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Tilsynsmyndighederne samarbejder 
med hinanden i overensstemmelse med 
artikel 46 og 57 for at sikre 
harmoniserede certificeringsordninger for 
databeskyttelse i Unionen. I denne 
forbindelse tildeler tilsynsmyndighederne 
registeransvarlige og registerførere, som 
overholder bestemmelserne i nærværende 
forordning, det standardiserede 
databeskyttelsesmærke, "den europæiske 
databeskyttelsesmærkning".

Or. en

Ændringsforslag 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Den europæiske 
databeskyttelsesmærkning er gyldig, så 
længe den certificerede 
registeransvarliges eller registerførers 
databeskyttelsesniveau er fuldt ud i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Uanset stk. 1c er den europæiske 
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databeskyttelsesmærkning gyldig i højst 
fem år.

Or. en

Ændringsforslag 2365
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for 
databeskyttelse, der er omhandlet i stk. 1, 
herunder betingelser for tildeling og 
tilbagekaldelse samt betingelser for 
anerkendelse i Unionen og tredjelande.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 2366
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for 
databeskyttelse, der er omhandlet i stk. 1, 
herunder betingelser for tildeling og 
tilbagekaldelse samt betingelser for 
anerkendelse i Unionen og tredjelande.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Der skal lægges vægt på løsninger, der styres af industrien og de tilsynsførende, og som er 
baseret på operationel ekspertise.

Ændringsforslag 2367
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande.

2. Kommissionen tillægges efter høring af 
de interesserede parter (Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, nationale 
databeskyttelsesmyndigheder, industrien 
og ikkestatslige organisationer) beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande.

Kommissionen tillægges også efter høring 
af de interesserede parter (Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
nationale databeskyttelsesmyndigheder, 
industrien og ikkestatslige organisationer) 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
86 med henblik på nærmere fastlæggelse 
af kravene til godkendelse af revisorer.

Or. en

Ændringsforslag 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande, forudsat at 
sådanne foranstaltninger er 
teknologineutrale.

Or. en

Ændringsforslag 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling, tilbagekaldelse og
annullering samt betingelser for 
anerkendelse i Unionen og tredjelande.

Or. es

Ændringsforslag 2370
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for databeskyttelse, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
betingelser for tildeling og tilbagekaldelse 
samt betingelser for anerkendelse i 
Unionen og tredjelande. Disse delegerede 
retsakter tillægger de registrerede 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt.

Or. en

Ændringsforslag 2371
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af
kriterier og krav vedrørende de 
certificeringsordninger for 
databeskyttelse, der er omhandlet i stk. 1,
herunder betingelser for tildeling og 
tilbagekaldelse samt betingelser for 
anerkendelse i Unionen og tredjelande.

2. Tilsynsmyndighederne og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd 
fastlægger og specificerer kriterier og krav 
vedrørende certificeringsordningerne for 
databeskyttelse, herunder betingelser for 
tildeling og tilbagekaldelse samt 
betingelser for anerkendelse i Unionen og 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 2372
Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 29-gruppen, der blev nedsat 
ved direktiv 95/45/EF, fremlægger før 
denne forordnings ikrafttræden 
detaljerede anbefalinger om 
gennemførelsen af denne artikel på 
grundlag af de foreliggende europæiske 
og nationale erfaringer samt en 
vejledning i deres anvendelse, herunder 
en prioritering af de kategorier af 
behandling af personoplysninger, som bør 
være omfattet af certificeringsordninger.
Kommissionen kan foreslå lovgivning på 
dette område efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. fr

Begrundelse

Det haster med at indføre en sådan certificering, bl.a. af digitale anvendelser, på grund af de 
mange databehandlingsområder, som berører den enkeltes dagligdag, og i betragtning af, at 
mange nationale databeskyttelsesmyndigheder allerede har udvirket oprettelsen af 
certificeringsordninger på nationalt plan (f.eks. i Frankrig, Tyskland og Spanien) og i EU 
baseret på EU-finansiering. En sådan tilgang ville være særdeles formålstjenlig i forbindelse 
med internationale tjenester.

Ændringsforslag 2373
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske 
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker. 

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

Or. de

Ændringsforslag 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske 
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2375
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske 
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 

udgår
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artikel 87, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der skal lægges vægt på løsninger, der styres af industrien og de tilsynsførende, og som er 
baseret på operationel ekspertise.

Ændringsforslag 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på fastlæggelse af standarder for 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2377
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge tekniske 
standarder for certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

3. Tilsynsmyndighederne og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kan 
fastlægge tekniske standarder for 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker 
samt ordninger, der har til formål at 
fremme og anerkende 
certificeringsordninger og 
databeskyttelsesmærkninger og -mærker.

Or. en

Ændringsforslag 2378
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder til harmonisering af 
certificeringer for værtsfunktioner i 
forbindelse med sundhedsdata og 
oprettelse af en europæisk 
certificeringsordning. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd udarbejder 
retningslinjer og anbefalinger i henhold 
til bestemmelserne i artikel 66 inden for 
en rimelig frist med henblik på at 
harmonisere certificeringer for 
værtsfunktioner i forbindelse med 
sundhedsdata i EU og fremmer et højt 
beskyttelsesniveau for sundhedsdata og 
certificeringsordningernes 
interoperabilitet.

Or. fr
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Ændringsforslag 2379
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 39 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Godkendt kontrolorgan

1. Tilsynsmyndighederne godkender kun 
et kontrolorgan, hvis det kan bevises, at 
kontrolorganet:
a) har tilstrækkeligt kvalificerede og 
erfarne medarbejdere
b) har tilstrækkelig ekspertise, udstyr, 
infrastruktur og finansiel styrke
c) er upartisk og fri for interessekonflikter 
i forbindelse med dets opgaver, og
d) har sin hovedvirksomhed i den 
pågældende medlemsstat.
2. Tilsynsmyndighederne tilbagekalder 
godkendelsen, hvis der er grund til at tro, 
at kontrolorganet ikke opfylder 
betingelserne i stk. 1, særlig hvis det flere 
gange har tilsidesat forpligtelser i denne 
forordning.
3. Tilsynsmyndighederne overvåger 
permanent de godkendte kontrolorganer. 
Kapitel IV, afdeling 2, finder tilsvarende 
anvendelse på kontrolorganer.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter høring 
af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
i overensstemmelse med artikel 86, som 
fastlægger den detaljerede 
godkendelsesprocedure og 
minimumstandarder for kontrolorganer.

Or. en
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Ændringsforslag 2380
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 39 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39b
Register

1. Den enkelte tilsynsmyndighed opretter 
et offentligt elektronisk register, hvor alle 
gyldige og ugyldige certifikater, som er 
udstedt i medlemsstaterne, kan ses af 
offentligheden.
2. Kontrolorganer skal have mulighed for 
at indsende de nødvendige oplysninger 
elektronisk.
3. Tilsynsmyndigheden har ansvar for at 
berigtige og overvåge registret.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter høring 
af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
i overensstemmelse med artikel 86, som 
fastlægger den detaljerede drift af 
sådanne registre og de elektroniske 
formater, der skal anvendes af 
kontrolorganer.

Or. en

Ændringsforslag 2381
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 39 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39c
Standardregistre

1. En registeransvarlig anses for at 
overholde bestemmelserne i denne 
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forordning eller visse artikler i 
forordningen, hvis al behandling er i 
overensstemmelse med definitionen af et 
standardregister. 
2. En specifik form for behandling kan 
betragtes som et standardregister, hvis:
a) lignende registre anvendes af mange 
registeransvarlige eller registerførere i 
Unionen
b) sådanne registre indebærer en lille 
risiko for krænkelse af en registrerets 
rettigheder i forhold til formålet med 
behandlingen og den type 
personoplysninger, der behandles, og
c) definitionen sikrer, at den 
registeransvarlige, der opfylder 
definitionen, til fulde overholder denne 
forordning eller visse artikler i 
forordningen.
3. En erklæring i en delegeret retsakt 
fastlægger mindst:
a) kategorierne af registrerede
b) kategorierne af behandlede 
personoplysninger
c) formålet eller formålene med 
behandling af den enkelte datakategori
d) grundlaget for at gøre behandling 
lovligt
e) kategorierne af modtagere
f) de nødvendige oplysninger til den 
registrerede
g) den nødvendige supplerende 
dokumentation
h) de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, og
i) de længste opbevaringsperioder
j) de artikler i denne forordning, som en 
registeransvarlig bør anses for at 
overholde, når han behandler data inden 
for rammerne af definitionen af et 
standardregister.
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4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter høring 
af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
i overensstemmelse med artikel 86, som 
fastlægger standardregistre i 
overensstemmelse med denne artikel. 
Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer, som kan anvendes af 
registeransvarlige og registerførere for 
standardregistre, med henblik på at sikre 
fuld overholdelse af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2382
Kapitel V – overskrift

Forslag til forordning
Kapitel V – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIDEREGIVELSE AF 
PERSONOPLYSNINGER TIL 

TREDJELANDE ELLER 
INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER

VIDEREGIVELSE AF 
PERSONOPLYSNINGER TIL 

TREDJELANDE, EN KONCERN ELLER 
INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER

Or. en

Ændringsforslag 2383
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland, internt i en koncern eller 
en international organisation, må kun finde 
sted, hvis betingelserne i dette kapitel med 
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af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation.

forbehold af de øvrige bestemmelser i 
denne forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet, i en 
koncern eller den internationale 
organisation til et andet tredjeland eller en 
anden international organisation.

Or. en

Ændringsforslag 2384
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation.

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation, uden at det berører 
afgørelser vedtaget af Kommissionen på 
grundlag af artikel 25, stk. 6, eller artikel 
26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF eller 
godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Tidligere afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra Kommissionen 
indeholder allerede regler om videregivelse, og disse skal fortsat finde anvendelse.
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Ændringsforslag 2385
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation.

Enhver videregivelse af personoplysninger, 
som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation. Det er forbudt at videregive
personoplysninger til tredjelande, hvor 
lovgivningen specifikt tillader behandling 
af data, der er ulovlig i henhold til denne 
forordning, eller som på anden vis er 
uforenelig med grundlæggende 
rettigheder såsom databehandling til 
politiske og udenrigspolitiske formål, som 
ikke er nødvendige til retshåndhævelse 
eller for at opretholde den nationale 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 2386
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver videregivelse af personoplysninger, Enhver videregivelse af personoplysninger, 
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som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation.

som underkastes behandling eller er 
beregnet til behandling efter videregivelse 
til et tredjeland eller en international 
organisation, må kun finde sted, hvis 
betingelserne i dette kapitel med forbehold 
af de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes af den 
registeransvarlige og registerføreren, 
herunder ved videreoverførsel af 
personoplysninger fra tredjelandet eller den 
internationale organisation til et andet 
tredjeland eller en anden international 
organisation. Videregivelse til tredjelande, 
hvor lovgivningen specifikt tillader, at 
data kan behandles på måder, der er 
ulovlige inden for rammerne af denne 
forordning eller på anden vis er 
uforenelig med grundlæggende EU-
rettigheder, såsom databehandling til 
indenrigs- eller udenrigspolitiske formål, 
som ikke er nødvendige for at opretholde 
den nationale sikkerhed eller loven, er 
forbudt.

Or. es

Begrundelse

Hensigten er at forbyde videregivelse til tredjelande, hvor lovgivningen tillader behandling af 
EU-borgernes personoplysninger på måder, der er uforenelige med denne forordning og/eller 
grundlæggende EU-rettigheder.

Ændringsforslag 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Videregivelse kan finde sted, hvis 
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 

1. Videregivelse kan finde sted, hvis 
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
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sådan videregivelse kræver ikke yderligere
godkendelse.

sådan videregivelse kræver ikke specifik
godkendelse.

Or. es

Ændringsforslag 2388
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Videregivelse kan finde sted, hvis 
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse kræver ikke yderligere 
godkendelse.

1. Videregivelse kan finde sted, hvis Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd i samråd 
med Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse kræver ikke yderligere 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2389
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Videregivelse kan finde sted, hvis 
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En
sådan videregivelse kræver ikke yderligere 
godkendelse.

1. Videregivelse kan finde sted, hvis der 
gælder internationale aftaler eller 
ordninger mellem EU eller en 
medlemsstat med et tredjeland, eller
Kommissionen har fastslået, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse kræver ikke yderligere 
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godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2390
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Enhver videregivelse af 
personoplysninger fra en datasky under 
EU's jurisdiktion til en datasky under et 
tredjelands jurisdiktion skal ledsages af 
en meddelelse til den registrerede om 
videregivelsen og dens retsvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 2391
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, retspraksis samt effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv klageadgang for 
registrerede, navnlig registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, hvis person-
oplysninger videregives

Or. en
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Ændringsforslag 2392
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet,
domstolenes retspraksis, regler for god 
forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

Or. en

Ændringsforslag 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning,
både almindelig og sektorbestemt,
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet, 
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 

a) retsstatsprincippet, gældende lovgivning, 
herunder vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed og strafferet,
samt gennemførelsen af denne lovgivning,
regler for god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
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Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

Or. en

Ændringsforslag 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) retsstatsprincippet, gældende 
lovgivning, både almindelig og 
sektorbestemt, herunder vedrørende 
offentlig sikkerhed, forsvar, statens 
sikkerhed og strafferet, regler for god 
forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt effektive rettigheder,
der kan håndhæves retsligt, herunder
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, der er bosiddende i 
Unionen, hvis personoplysninger 
videregives

a) retsstatsprincippets dækning og 
konsolidering, gældende lovgivning, både 
almindelig og sektorbestemt, herunder 
vedrørende offentlig sikkerhed, forsvar, 
statens sikkerhed og strafferet, regler for 
god forretningsskik og de 
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for 
beskyttelse af personoplysninger i
tredjelandet eller den internationale 
organisation, samt adgang til domstolene 
og rettighedernes effektivitet og 
håndhævelse, herunder administrativ og 
retlig klageadgang, navnlig for
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis personoplysninger videregives

Or. es

Ændringsforslag 2395
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de internationale forpligtelser, som 
tredjelandet eller den internationale 
organisation har indgået.

c) de internationale forpligtelser, som 
tredjelandet eller den internationale 
organisation har indgået, særlig retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
i henhold til 
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menneskerettighedslovgivningen eller 
folkeretten.

Or. en

Begrundelse

Dette ville øge betydningen af et tredjelands tiltrædelse til instrumenter såsom Europarådets 
konvention nr. 108.

Ændringsforslag 2396
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan afgøre, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at afgøre, at et tredjeland, et 
område eller en behandlingssektor i 
tredjelandet eller en international 
organisation sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2397
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan afgøre, at et 3. Kommissionen kan afgøre, at et 
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tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

tredjeland, et område i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2398
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan afgøre, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i tredjelandet eller en 
international organisation sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at afgøre, at et tredjeland, et 
område i tredjelandet eller en international 
organisation sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2399
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I gennemførelsesretsakten angives 
dennes geografiske og sektorbestemte 
anvendelsesområde og i påkommende 
tilfælde den tilsynsmyndighed, der er 
nævnt i stk. 2, litra b).

4. I den delegerede retsakt angives dennes 
geografiske og sektorbestemte 
anvendelsesområde og i påkommende 
tilfælde den tilsynsmyndighed, der er 
nævnt i stk. 2, litra b).
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2400
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I gennemførelsesretsakten angives 
dennes geografiske og sektorbestemte
anvendelsesområde og i påkommende 
tilfælde den tilsynsmyndighed, der er 
nævnt i stk. 2, litra b).

4. I den delegerede retsakt angives dennes
territoriale anvendelsesområde og den 
tilsynsmyndighed, der er nævnt i stk. 2, 
litra b).

Or. en

Ændringsforslag 2401
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vedtager og 
offentliggør bindende procedurer for at 
nå frem til beslutninger om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, 
som indeholder mindst følgende 
oplysninger:
a) de procedurer, på grundlag af hvilke et 
tredjeland, et område, en 
behandlingssektor i dette tredjeland (som 
kan være repræsenteret af en 
sammenslutning eller en gruppe af 
registeransvarlige eller registerførere), 



AM\929519DA.doc 35/150 PE506.169v02-00

DA

eller en international eller regional 
organisation kan anmode om, at der 
træffes en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet 
b) de forskellige trin i 
beslutningsproceduren, herunder 
tidsfristen for at gennemføre det enkelte 
trin
c) den parts eller de parters rettigheder, 
som har anmodet om en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet 
for at forelægge deres sag i de forskellige 
trin i proceduren
d) hvordan interesserede parter (herunder 
enkeltpersoner, forbrugerorganisationer, 
akademiske eksperter, offentlige 
myndigheder, registeransvarlige og 
registerførere og andre) kan give udtryk 
for deres mening om den foreslåede 
afgørelse.
Kommissionen godkender eller afslår en 
ansøgning om en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet 
senest et år efter indgivelsen af 
ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at øge effektivitet og gennemsigtighed af procedurerne for 
afgørelser om tilstrækkeligheden.

Ændringsforslag 2402
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan fastslå, at et 
tredjeland, et område eller en 

udgår
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behandlingssektor i et tredjeland eller en 
international organisation ikke sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
2, navnlig hvis den gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation ikke garanterer effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv adgang til administrativ 
og retlig prøvelse for registrerede, navnlig 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis personoplysninger videregives. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2, eller efter proceduren i artikel 87, 
stk. 3, i særligt hastende tilfælde for 
fysiske personer, hvad angår beskyttelse 
af deres personoplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 2403
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan fastslå, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i et tredjeland eller en 
international organisation ikke sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
2, navnlig hvis den gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation ikke garanterer effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv adgang til administrativ 
og retlig prøvelse for registrerede, navnlig 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis personoplysninger videregives. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastslå, at et tredjeland, et 
område eller en behandlingssektor i et 
tredjeland eller en international 
organisation ikke sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med denne artikels stk. 2, navnlig hvis den 
gældende lovgivning, både almindelig og 
sektorbestemt, i tredjelandet eller den 
internationale organisation ikke garanterer 
effektive rettigheder, der kan håndhæves 
retsligt, herunder effektiv adgang til 
administrativ og retlig prøvelse for 
registrerede, navnlig registrerede, der er 
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undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2, eller efter proceduren i artikel 87, 
stk. 3, i særligt hastende tilfælde for 
fysiske personer, hvad angår beskyttelse 
af deres personoplysninger. 

bosiddende i Unionen, hvis 
personoplysninger videregives.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2404
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan fastslå, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i et tredjeland eller en 
international organisation ikke sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
2, navnlig hvis den gældende lovgivning, 
både almindelig og sektorbestemt, i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation ikke garanterer effektive 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, 
herunder effektiv adgang til administrativ 
og retlig prøvelse for registrerede, navnlig 
registrerede, der er bosiddende i Unionen, 
hvis personoplysninger videregives. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2, eller efter proceduren i artikel 87, 
stk. 3, i særligt hastende tilfælde for 
fysiske personer, hvad angår beskyttelse 
af deres personoplysninger. 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastslå, at et tredjeland, et 
område i et tredjeland eller en international 
organisation ikke sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med denne artikels stk. 2, navnlig hvis den 
gældende lovgivning i tredjelandet eller 
den internationale organisation ikke 
garanterer effektive rettigheder, der kan 
håndhæves retsligt, herunder effektiv 
adgang til administrativ og retlig prøvelse 
for registrerede, navnlig registrerede, der er 
bosiddende i Unionen, hvis 
personoplysninger videregives.

Or. en



PE506.169v02-00 38/150 AM\929519DA.doc

DA

Ændringsforslag 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, forbydes enhver form 
for videregivelse af personoplysninger til 
tredjelandet eller et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation, jf. dog artikel 42, 43 og 44. 
Kommissionen hører i rette tid tredjelandet 
eller den internationale organisation med 
henblik på at afhjælpe den situation, der 
opstår i medfør af afgørelsen i henhold til 
denne artikels stk. 5.

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, begrænses enhver 
form for videregivelse af 
personoplysninger til tredjelandet eller et 
område eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation, i henhold til
artikel 42, 43 og 44. Kommissionen hører i 
rette tid tredjelandet eller den 
internationale organisation med henblik på 
at afhjælpe den situation, der opstår i 
medfør af afgørelsen i henhold til denne 
artikels stk. 5.

Or. es

Ændringsforslag 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, forbydes enhver form 
for videregivelse af personoplysninger til 
tredjelandet eller et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation, jf. dog artikel 42, 43 og 44. 
Kommissionen hører i rette tid tredjelandet 
eller den internationale organisation med 
henblik på at afhjælpe den situation, der 
opstår i medfør af afgørelsen i henhold til 
denne artikels stk. 5.

6. Når Kommissionen træffer afgørelse 
som angivet i stk. 5, forbydes enhver form 
for videregivelse af personoplysninger til 
tredjelandet eller et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation, jf. dog artikel 42. 
Kommissionen hører i rette tid tredjelandet 
eller den internationale organisation med 
henblik på at afhjælpe den situation, der 
opstår i medfør af afgørelsen i henhold til 
denne artikels stk. 5.
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Or. en

Ændringsforslag 2407
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionens afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet 
i henhold til denne artikel kan tages op til 
fornyet overvejelse, når 
beskyttelsesniveauet i tredjelandet ikke 
længere eksisterer.

Or. en

Ændringsforslag 2408
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende en liste over 
tredjelande, områder og 
behandlingssektorer i et tredjeland eller en 
international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende og på dens 
websted en liste over tredjelande, områder 
og behandlingssektorer i et tredjeland eller 
en international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 2409
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende en liste over 
tredjelande, områder og 
behandlingssektorer i et tredjeland eller en 
international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende og på dens 
websted en liste over tredjelande, områder 
og behandlingssektorer i et tredjeland eller 
en international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende en liste over 
tredjelande, områder og 
behandlingssektorer i et tredjeland eller en 
international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

7. Kommissionen offentliggør i Den 
Europæiske Unions Tidende og på dens 
websted en liste over tredjelande, områder 
og behandlingssektorer i et tredjeland eller 
en international organisation, hvor den har 
fastslået, om der er et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 2411
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afgørelser, som træffes af 
Kommissionen på grundlag af artikel 25, 
stk. 6, eller 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF, 
finder anvendelse, indtil de ændres, 

8. Afgørelser, som træffes af 
Kommissionen på grundlag af artikel 25, 
stk. 6, eller 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF, 
finder anvendelse i to år fra 
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erstattes eller ophæves af Kommissionen. ikrafttrædelsen af denne forordning.

Or. hu

Ændringsforslag 2412
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afgørelser, som træffes af 
Kommissionen på grundlag af artikel 25, 
stk. 6, eller 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF,
finder anvendelse, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af Kommissionen.

8. Afgørelser, som træffes af 
Kommissionen på grundlag af artikel 25, 
stk. 6, eller 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF,
efterprøves efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. To år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse aflægger 
Kommissionen rapport til Rådet og 
Parlamentet om resultaterne af 
gennemgangen og de igangværende 
foranstaltninger. Forinden får Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd 
mulighed for at fremsætte sine 
kommentarer til rapporten. 

Or. de

Ændringsforslag 2413
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afgørelser, som træffes af 
Kommissionen på grundlag af artikel 25, 
stk. 6, eller 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF, 
finder anvendelse, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af Kommissionen.

8. Afgørelser, som træffes af 
Kommissionen på grundlag af artikel 25, 
stk. 6, eller 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF, 
finder anvendelse, indtil to år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 2414
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Internationale aftaler eller ordninger 
mellem EU eller en medlemsstat med et 
tredjeland betragtes som tilstrækkelige i 
henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Der bør være indført internationale aftaler eller ordninger mellem EU eller en medlemsstat 
med et tredjeland, særlig hvis de blev etableret, da direktiv 95/46/EC allerede var trådt i 
kraft.

Ændringsforslag 2415
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41 eller slår 
fast, at et tredjeland eller et område eller 
en behandlingssektor i dette tredjeland 
eller en international organisation ikke 
sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
henhold til artikel 41, stk. 5, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 2416
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et 
tredjeland, til en koncerns afdeling i 
udlandet eller en international 
organisation, hvis der er indført de 
fornødne garantier i et retligt bindende 
instrument, der sikrer beskyttelsen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2417
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

Disse fornødne garantier skal:
a) sikre, at principperne for behandling af 
personoplysninger som fastlagt i artikel 5 
overholdes
b) sikre de registreredes rettigheder som 
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fastsat i kapitel III.
En høring af den ansvarlige 
databeskyttelsesmyndighed er obligatorisk 
i sådanne tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41 eller slår 
fast, at et tredjeland eller et område eller 
en behandlingssektor i dette tredjeland 
eller en international organisation ikke 
sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
henhold til artikel 41, stk. 5, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2419
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
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eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier.

Or. en

Ændringsforslag 2420
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation, hvis der 
er indført de fornødne garantier i et retligt 
bindende instrument, der sikrer 
beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse i henhold til artikel 41, må en 
registeransvarlig eller registerfører kun 
overføre personoplysninger til en 
registeransvarlig eller registerfører i et 
tredjeland eller en international 
organisation, hvis der er indført de 
fornødne garantier i et retligt bindende 
instrument, der sikrer beskyttelsen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2421
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bindende virksomhedsregler i henhold til 
artikel 43 

a) bindende virksomhedsregler i henhold til 
artikel 38b 

Or. en
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Ændringsforslag 2422
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en gyldig europæisk 
databeskyttelsesmærkning i henhold til 
artikel 39

Or. en

Begrundelse

Den europæiske databeskyttelsesmærkning skal skabe tillid hos de registrerede, give 
registeransvarlige retssikkerhed og samtidig eksportere europæiske 
databeskyttelsesstandarder ved at gøre det lettere for virksomheder uden for Europa at 
komme ind på europæiske markeder ved at være certificeret.

Ændringsforslag 2423
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en gyldig europæisk 
databeskyttelsesmærkning i henhold til 
artikel 39

Or. en

Ændringsforslag 2424
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardbestemmelser om udgår
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databeskyttelse vedtaget af 
Kommissionen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2425
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af 
Kommissionen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2426
>Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren, der kan være en 
underleverandør, af personoplysningerne 
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uden for EØS, og det kan omfatte 
standardvilkår for videreoverførsel uden 
for EØS vedtaget af Kommissionen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2427
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2

b) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af Kommissionen
mellem registeransvarlige eller 
registerførere og modtageren af 
oplysningerne, som også kan være en 
undermodtager, uden for EØS, hvilke 
standardbestemmelser også kan omfatte 
standardregler for videreoverførsel uden 
for EØS. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2

Or. de

Ændringsforslag 2428
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra b)

Or. en

Ændringsforslag 2429
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra b)

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren, der kan være en 
underleverandør, af personoplysningerne 
uden for Unionen, og det kan omfatte 
standardvilkår for videreoverførsel uden 
for Unionen vedtaget af en 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra b)

Or. en

Begrundelse

Med ændringer fra udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2430
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57, 
når disse er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 62, 
stk. 1, litra b)

c) standardbestemmelser om 
databeskyttelse vedtaget af en 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
sammenhængsmekanismen, jf. artikel 57,
mellem registeransvarlige eller 
registerførere og modtageren af 
oplysningerne, som også kan være en 
undermodtager, uden for EØS, hvilke 
standardbestemmelser også kan omfatte 
standardregler for videreoverførsel uden 
for EØS, når disse standardbestemmelser
er erklæret generelt gyldige af 
Kommissionen i henhold til artikel 87, 
stk. 2

Or. de

Ændringsforslag 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af personoplysningerne, som 
en tilsynsmyndighed har godkendt i 
henhold til stk. 4.

d) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af personoplysningerne i 
henhold til stk. 4.

Or. es

Ændringsforslag 2432
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 83, stk. 4, til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål.

Or. en

Ændringsforslag 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
modtageren af personoplysningerne, som 
supplerer standardbestemmelserne om 
databeskyttelse, jf. stk. 2, litra b) og c), i 
denne artikel, og som er godkendt af den 
kompetente tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil tilskynde organisationerne til at gå ud over de grundlæggende 
lovmæssige krav og overholde ordninger såsom et "datamærke" eller "garantimærke".

Ændringsforslag 2434
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren og 
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modtageren af personoplysningerne, som 
supplerer standardbestemmelserne om 
databeskyttelse, jf. stk. 2, litra b) og c), i 
denne artikel, og som er godkendt af den 
kompetente tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2435
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) samarbejdsaftaler eller unilaterale 
løfter fra offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 2436
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) deltagelse i et internationalt 
databeskyttelsessystem, der er godkendt af 
Kommissionen

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om overførsel af data til tredjelande tilskynder for øjeblikket ikke i 
tilstrækkeligt omfang internationale databeskyttelsessystemer (f.eks. for APEC og ECOWAS) 



AM\929519DA.doc 53/150 PE506.169v02-00

DA

til at tilstræbe et hensigtsmæssigt databeskyttelsesniveau inden for EU. Med det nye litra e) 
skal det i det mindste på sigt blive muligt at sikre, at der foreligger egnede garantier på 
grundlag af deltagelse i et internationalt databeskyttelsessystem.

Ændringsforslag 2437
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) de foranstaltninger, der er omhandlet
i artikel 81, til sundhedsmæssige formål 
eller artikel 83 til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer en krydshenvisning mellem artikel 42 og artikel 81 og 83.

Ændringsforslag 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) de foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 83, stk. 4, til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål.

Or. en

Ændringsforslag 2439
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) de foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 83, stk. 4, til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2440
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De fornødne garantier, der er 
omhandlet i stk. 1, kan også fastsættes i et 
enkelt retligt bindende instrument mellem 
registerføreren og en anden registerfører, 
som pålægger underleverandøren stort set 
de samme forpligtelser som EU's 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget af Kommissionen, hvis en 
registerfører antages af flere 
registeransvarlige til at foretage stort set 
den samme behandling i forbindelse med 
deres respektive personoplysninger, og 
registerføreren og/eller den 
registeransvarlige videregiver disse 
personoplysninger fra flere 
registeransvarlige til en anden 
registerfører i et tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 2441
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2442
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på stk. 2, litra a), 
b), c) eller e), kræver ikke yderligere 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2443
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a) eller c), kræver ikke 
yderligere godkendelse.
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Or. en

Begrundelse

En konsekvens af sletningen af litra b) til stk. 2.

Ændringsforslag 2444
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a) eller c), kræver ikke 
yderligere godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på stk. 2, litra a), 
b), c) eller e), kræver ikke yderligere 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

En videregivelse til forskningsformål af oplysninger med nøglekode, som ikke kan og ikke vil 
blive identificeret af modtagere i tredjelande, bør tillades uden yderligere administrative 
byrder.
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Ændringsforslag 2446
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b), c), d), da) eller
db), kræver ikke yderligere godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2447
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), kræver 
ikke yderligere godkendelse.

3. Videregivelse baseret på 
standardbestemmelser om databeskyttelse 
eller bindende virksomhedsregler som 
nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), et enkelt 
retligt bindende instrument som 
omhandlet i stk. 3 eller mellem koncerner 
med bindende virksomhedsregler anses 
for at være i overensstemmelse med stk. 1 
i denne artikel og kræver ikke høring af, 
indgivelse til, godkendelse eller tilladelse 
fra tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 2448
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De fornødne garantier omhandlet i 
stk. 2 omfatter et krav om, at retssager om 
garantier mod tredjelandes 
regeringsovervågning eller anmodninger 
fra tredjelandsmyndigheder om 
oplysninger finder sted under 
jurisdiktionen for den medlemsstat, hvor 
den berørte registeransvarliges eller 
registerførers hovedvirksomhed er 
beliggende.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er nødvendig for at undgå, at tredjelandsregisterføreren fritages for 
ansvar i tilfælde med indvilgelse i tredjelandes overvågningslovgivning.

Ændringsforslag 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos den 
kompetente tilsynsmyndighed. Hvis 
videregivelsen vedrører 
behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender den
kompetente tilsynsmyndighed den
sammenhængsmekanisme, der er 
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omhandlet i artikel 57.

Or. en

Ændringsforslag 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos 
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren, 
såfremt der ikke er udpeget en 
databeskyttelsesansvarlig eller opnået 
tilstrækkelig certificering, forudgående 
godkendelse af kontraktbestemmelserne i 
henhold til artikel 34, stk. 1, litra a), hos 
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

Or. es

Ændringsforslag 2451
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når videregivelse er baseret på 4. Når videregivelse er baseret på 
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kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater,
eller som i væsentlig grad påvirker den frie 
udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d) eller da), indhenter 
den registeransvarlige eller registerføreren 
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til 
artikel 34, stk. 1, litra a), hos den 
kompetente tilsynsmyndighed. Hvis 
videregivelsen vedrører 
behandlingsaktiviteter eller i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender den
kompetente tilsynsmyndighed den
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

Or. en

Begrundelse

Delvist fra udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2452
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når videregivelse er baseret på 
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren
forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelserne i henhold til
artikel 34, stk. 1, litra a), hos 
tilsynsmyndigheden. Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der
berører registrerede i en anden medlemsstat 
eller andre medlemsstater, eller som i 
væsentlig grad påvirker den frie udveksling 
af personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57.

4. Når de relevante garantier 
tilvejebringes på grundlag af
kontraktbestemmelser som nævnt i denne 
artikels stk. 2, litra d), sikrer den 
registeransvarlige eller registerføreren, at 
den tilsigtede behandling er i
overensstemmelse med denne forordning 
og mindsker risiciene for den registrerede. 
Tilsynsmyndigheden fremmer 
overholdelsen af forordningen ved at 
udstede retningslinjer og yde rådgivning i
henhold til denne bestemmelse. Hvis
behandlingen berører registrerede i en 
anden medlemsstat eller andre 
medlemsstater eller i væsentlig grad 
påvirker den frie udveksling af 
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personoplysninger i Unionen, udsteder Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd 
retningslinjer for at sikre ensartet 
anvendelse af forordningen under 
hensyntagen til de enkelte medlemsstaters 
særlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Der skal tilvejebringes fornødne garantier for personoplysninger, der behandles uden for 
EØS. Begrebet videregivelse er forældet, fordi man kan få adgang til personoplysninger uden 
for EØS, uden at den registeransvarlige videregiver dem. Forudgående godkendelse af 
kontraktbestemmelser kan lægge uforholdsmæssigt store byrder på tilsynsmyndighederne, 
som kan anvendes bedre til rådgivning og vejledning. En samordningsfunktion inden for Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd ville sikre ensartede retningslinjer.

Ændringsforslag 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En registeransvarlig eller registerfører 
kan vælge at basere videregivelser på 
standardbestemmelserne om 
databeskyttelse, jf. stk. 2, litra b) og c), i 
denne artikel, og foruden disse 
standardbestemmelser tilbyde 
supplerende, retligt bindende forpligtelser, 
der finder anvendelse på videregivne 
oplysninger. I sådanne tilfælde skal disse 
yderligere forpligtelser underkastes 
forudgående høring af den kompetente 
tilsynsmyndighed og skal supplere 
standardbestemmelserne og ikke være i 
direkte eller indirekte strid med dem. 
Medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne 
og Kommissionen skal tilskynde til 
anvendelse af supplerende og retligt 
bindende forpligtelser ved at tilbyde en 
databeskyttelsesmærkning, et 
databeskyttelsesmærke eller en 
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databeskyttelsesordning vedtaget i 
henhold til artikel 39 til registeransvarlige 
og registerførere, der indfører disse 
forbedrede garantier.

Or. en

Begrundelse

Registeransvarlige og registerførere vil ofte have direkte og praktisk erfaring, der viser, at 
yderligere garantier kan være hensigtsmæssige i forbindelse med de personoplysninger, som 
de videregiver. Forordningen skal tilskynde disse registeransvarlige og registerførere til at 
tilbyde supplerende garantier, hvor disse er hensigtsmæssige. Disse supplerende forpligtelser 
bør ikke være i strid med standardbestemmelserne.

Ændringsforslag 2454
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En registeransvarlig eller registerfører 
kan vælge at basere videregivelser på 
standardbestemmelserne om 
databeskyttelse, jf. de relevante 
bestemmelser i stk. 2 i denne artikel, og 
foruden disse standardbestemmelser 
tilbyde supplerende, retligt bindende 
forpligtelser, der finder anvendelse på 
videregivne oplysninger. I sådanne 
tilfælde skal disse yderligere forpligtelser 
underkastes forudgående høring af den 
kompetente tilsynsmyndighed og skal 
supplere standardbestemmelserne og ikke 
være i direkte eller indirekte strid med 
dem. Medlemsstaterne, 
tilsynsmyndighederne og Kommissionen 
skal tilskynde til anvendelse af 
supplerende og retligt bindende 
forpligtelser ved at tilbyde en 
databeskyttelsesmærkning, et 
databeskyttelsesmærke eller en 
databeskyttelsesordning vedtaget i 
henhold til artikel 39 til registeransvarlige 
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og registerførere, der vedtager disse 
forbedrede garantier.

Or. en

Begrundelse

Delvist fra udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2455
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. For at tilskynde til anvendelse af 
supplerende kontraktbestemmelser, jf. de 
relevante bestemmelser i stk. 2 i denne 
artikel, kan kompetente myndigheder 
tilbyde en databeskyttelsesmærkning, et 
databeskyttelsesmærke eller en 
databeskyttelsesordning vedtaget i 
henhold til artikel 39 til registeransvarlige 
og registerførere, der indfører disse 
garantier.

Or. en

Begrundelse

Delvist fra udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2456
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 

udgår
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instrument, indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2457
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 
instrument, indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 

udgår
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være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 
instrument, indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 

udgår
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omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2459
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 
instrument, indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

5. Godkendelser fra en tilsynsmyndighed 
på grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, finder anvendelse i højst to år 
fra ikrafttrædelsen af denne forordning,
eller indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af tilsynsmyndigheden.

Or. hu
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Ændringsforslag 2460
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 
instrument, indhenter den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

5. Godkendelser fra en tilsynsmyndighed 
på grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende instrument, 
indhenter den registeransvarlige eller 
registerføreren på forhånd en godkendelse 
af videregivelsen eller serien af 
videregivelser eller af medtagelsen af 
bestemmelser, som udgør grundlaget for en 
sådan videregivelse, i administrative 
ordninger. En sådan godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden skal være i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, 
litra a). Hvis videregivelsen vedrører 
behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i artikel 57. 
Godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende instrument, 
indhenter den registeransvarlige eller 
registerføreren, såfremt der ikke er 
udpeget en databeskyttelsesansvarlig eller 
opnået tilstrækkelig certificering, på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen vedrører 
behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i artikel 57. 
Godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. es

Ændringsforslag 2462
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende 
instrument, indhenter den 

5. Godkendelser fra en tilsynsmyndighed 
på grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
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registeransvarlige eller registerføreren på 
forhånd en godkendelse af videregivelsen 
eller serien af videregivelser eller af 
medtagelsen af bestemmelser, som udgør 
grundlaget for en sådan videregivelse, i 
administrative ordninger. En sådan 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden skal 
være i overensstemmelse med artikel 34, 
stk. 1, litra a). Hvis videregivelsen 
vedrører behandlingsaktiviteter, der 
berører registrerede i en anden 
medlemsstat eller andre medlemsstater, 
eller som i væsentlig grad påvirker den 
frie udveksling af personoplysninger i 
Unionen, anvender tilsynsmyndigheden 
den sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 57. Godkendelser fra 
en tilsynsmyndighed på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, er 
gyldige, indtil de ændres, erstattes eller 
ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2463
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende instrument, 
indhenter den registeransvarlige eller 
registerføreren på forhånd en godkendelse 
af videregivelsen eller serien af 
videregivelser eller af medtagelsen af 
bestemmelser, som udgør grundlaget for en 
sådan videregivelse, i administrative 
ordninger. En sådan godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden skal være i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, 
litra a). Hvis videregivelsen vedrører 

5. Hvis offentlige myndigheder benytter
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger, der ikke er omhandlet i 
et retligt bindende instrument som nævnt i 
stk. 2, litra da), indhenter de på forhånd en 
godkendelse af videregivelsen eller serien 
af videregivelser eller af medtagelsen af 
bestemmelser, som udgør grundlaget for en 
sådan videregivelse, i administrative 
ordninger. En sådan godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden skal være i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, 
litra a). Hvis videregivelsen vedrører 
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behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i artikel 57. 
Godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

behandlingsaktiviteter, der berører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i artikel 57. 
Godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 2464
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende instrument,
indhenter den registeransvarlige eller 
registerføreren på forhånd en 
godkendelse af videregivelsen eller serien 
af videregivelser eller af medtagelsen af 
bestemmelser, som udgør grundlaget for 
en sådan videregivelse, i administrative 
ordninger. En sådan godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden skal være i
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, 
litra a). Hvis videregivelsen vedrører
behandlingsaktiviteter, der berører
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af 
personoplysninger i Unionen, anvender 
tilsynsmyndigheden den sammenhængs-
mekanisme, der er omhandlet i artikel 57. 
Godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 

5. Hvis de fornødne garantier for 
beskyttelsen af personoplysninger ikke er 
omhandlet i et retligt bindende instrument,
f.eks. i et aftalememorandum, sikrer den 
registeransvarlige, at den tilsigtede 
behandling er i overensstemmelse med
denne forordning og mindsker risiciene 
for den registrerede. Tilsynsmyndigheden 
fremmer overholdelsen af forordningen 
ved at udstede retningslinjer og yde 
rådgivning i henhold til denne 
bestemmelse. Hvis behandlingen vedrører 
registrerede i en anden medlemsstat eller 
andre medlemsstater, eller som i væsentlig 
grad påvirker den frie udveksling af
personoplysninger i Unionen, udsteder Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd 
retningslinjer for at sikre ensartet 
anvendelse af forordningen under 
hensyntagen til de enkelte medlemsstaters 
særlige forhold. 
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erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Godkendelser fra en tilsynsmyndighed på 
grundlag af artikel 26, stk. 2, i direktiv 
95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves af den pågældende 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Et krav om forhåndsgodkendelse ville overbebyrde de tilsynsførende. Det ville hjælpe, at Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd kommer til at spille en rolle.

Ændringsforslag 2465
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Videregivelse ved anvendelse af bindende 

virksomhedsregler
1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, godkender en 
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler, såfremt de:
a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere 
b) udtrykkeligt tillægger registrerede 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt 
c) opfylder kravene i stk. 2.
2. De bindende virksomhedsregler angiver 
mindst:
a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri
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b) videregivelserne eller en serie af 
videregivelser, herunder kategorier af 
personoplysninger, behandlingstype og -
formål, typen af berørte registrerede og 
identifikation af det pågældende 
tredjeland eller de pågældende 
tredjelande
c) deres retligt bindende karakter, både 
internt og eksternt
d) de generelle databeskyttelsesprincipper, 
navnlig formålsbegrænsning, datakvalitet, 
retsgrundlag for behandling, behandling 
af følsomme personoplysninger, 
foranstaltninger til at sikre datasikkerhed 
og krav vedrørende videreoverførsel til 
organisationer, der ikke er underlagt 
reglerne 
e) de registreredes rettigheder og midler 
til at udøve disse rettigheder, herunder til 
ikke at blive gjort til genstand for en 
foranstaltning, der er baseret på 
profilering, jf. artikel 20, retten til at 
indgive klage til den kompetente 
tilsynsmyndighed og de kompetente 
domstole i medlemsstaterne, jf. artikel 75, 
og til at modtage erstatning og 
kompensation for brud på de bindende 
virksomhedsregler
f) den registeransvarliges eller 
registerførerens accept af ansvaret for 
ethvert brud på de bindende 
virksomhedsregler, der begås af en 
virksomhed i koncernen, som ikke er 
etableret i Unionen, når den 
registeransvarlige eller registerføreren er 
etableret inden for en medlemsstats 
område; den registeransvarlige eller 
registerføreren kan kun helt eller delvis 
fritages for dette ansvar, hvis han beviser, 
at den pågældende virksomhed ikke er 
skyld i den begivenhed, der medførte 
skaden
g) hvordan information om de bindende 
virksomhedsregler, navnlig de 
bestemmelser, der er nævnt i dette stykkes 
litra d), e) og f), gives de registrerede i 
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henhold til artikel 11
h) opgaverne for den 
databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget 
i henhold til artikel 35, herunder kontrol 
inden for koncernen af overholdelsen af 
de bindende virksomhedsregler og kontrol 
af uddannelse og håndtering af klager
i) de mekanismer i koncernen, der har til 
formål at kontrollere overholdelsen af de 
bindende virksomhedsregler 
j) mekanismerne til rapportering og 
registrering af ændringer af reglerne og 
rapportering af disse ændringer til 
tilsynsmyndigheden
k) den mekanisme til samarbejde med 
tilsynsmyndigheden, som har til formål at 
sikre, at alle virksomheder i koncernen 
overholder reglerne, navnlig ved at 
forelægge tilsynsmyndigheden 
resultaterne af kontrollen af de 
foranstaltninger, der er nævnt i dette 
stykkes litra i).
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel, navnlig med hensyn til kriterierne 
for deres godkendelse, anvendelsen af 
stk. 2, litra b), d), e) og f), på bindende 
virksomhedsregler, der gælder for 
registerførere, og med hensyn til 
yderligere krav for at sikre beskyttelsen af 
de berørte registreredes 
personoplysninger.
4. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske 
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2. 
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Or. en

Ændringsforslag 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, godkender en
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler, såfremt de:

1. En tilsynsmyndighed godkender via et 
enkelt godkendelsesinstrument bindende 
virksomhedsregler for en koncern, såfremt 
de:

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ingen begrundelse for at udløse sammenhængsmekanismen i forbindelse med 
godkendelse af bindende virksomhedsregler. Dette er ikke tilfældet i henhold til den 
nuværende databeskyttelsesramme.

Ændringsforslag 2467
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, godkender en 
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler, såfremt de:

1. Den kompetente tilsynsmyndighed
godkender via et enkelt 
godkendelsesinstrument bindende 
virksomhedsregler for en koncern. Disse 
regler tillader flere internationale 
overførsler mellem virksomheder ind og 
ud af EU, såfremt de:

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.
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Ændringsforslag 2468
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, godkender en 
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler, såfremt de:

1. Registeransvarlige og registerførere, 
der ønsker at sikre de fornødne garantier 
gennem bindende virksomhedsregler som 
nævnt i artikel 42, stk. 2, litra a), 
underretter de relevante 
tilsynsmyndigheder om eksistensen af 
deres bindende virksomhedsregler, og 
tilsynsmyndighederne anses for at have 
godkendt de bindende virksomhedsregler,
såfremt de:

Or. en

Ændringsforslag 2469
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, godkender en 
tilsynsmyndighed bindende 
virksomhedsregler, såfremt de:

1. Hvis de fornødne garantier sikres 
gennem bindende virksomhedsregler,
sikrer de registeransvarlige overholdelsen 
af denne forordning ved at sikre, at de 
bindende virksomhedsregler:

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

b) udtrykkeligt tillægger registrerede 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt 

b) udtrykkeligt tillægger registrerede 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt 

c) opfylder kravene i stk. 2. c) opfylder kravene i stk. 2.
Tilsynsmyndigheden fremmer 
overholdelsen af forordningen ved at 
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udstede retningslinjer og yde rådgivning i 
henhold til denne bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Det er de registeransvarlige, der bør være ansvarlige for overholdelsen af de bindende 
virksomhedsregler i henhold til forordningen. Et krav om at skulle godkende alle bindende 
vir248ksomhedsregler ville overbebyrde tilsynsmyndighederne, som gør større gavn ved at 
udstede retningslinjer.

Ændringsforslag 2470
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder og eksterne 
underleverandører i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

Or. en

Ændringsforslag 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder og eksterne 
underleverandører i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

Or. en
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Ændringsforslag 2472
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder og eksterne 
underleverandører i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2473
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern, og omfatter deres medarbejdere

a) er retligt bindende, gælder for og 
anvendes af alle virksomheder i den 
registeransvarliges eller registerførerens 
koncern og af de af deres 
underleverandører, som er omfattet af de 
bindende virksomhedsregler, og omfatter 
deres medarbejdere

Or. en

Ændringsforslag 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til forordning
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Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) er udarbejdet efter samtykke fra 
arbejdstagernes repræsentanter og den 
databeskyttelsesansvarlige i den 
pågældende filial

Or. de

Ændringsforslag 2475
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri samt 
for deres eksterne underleverandører

Or. en

Ændringsforslag 2476
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri samt 
for deres eksterne underleverandører

Or. en

Ændringsforslag 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri samt 
for deres eksterne underleverandører

Or. en

Ændringsforslag 2478
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri samt 
for deres eksterne underleverandører

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2479
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri

a) struktur og kontaktoplysninger for 
koncernen og virksomhederne heri samt 
for deres underleverandører

Or. en
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Ændringsforslag 2480
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) videregivelserne eller en serie af 
videregivelser, herunder kategorier af 
personoplysninger, behandlingstype og -
formål, typen af berørte registrerede og 
identifikation af det pågældende tredjeland 
eller de pågældende tredjelande

b) videregivelserne eller en serie af 
videregivelser, herunder kategorier af 
personoplysninger, behandlingstype og -
formål, typen af berørte registrerede og, 
hvis det er relevant, identifikation af det 
pågældende tredjeland eller de pågældende 
tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 2481
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den registeransvarliges eller 
registerførerens accept af ansvaret for 
ethvert brud på de bindende 
virksomhedsregler, der begås af en 
virksomhed i koncernen, som ikke er 
etableret i Unionen, når den 
registeransvarlige eller registerføreren er 
etableret inden for en medlemsstats 
område; den registeransvarlige eller 
registerføreren kan kun helt eller delvis 
fritages for dette ansvar, hvis han beviser, 
at den pågældende virksomhed ikke er 
skyld i den begivenhed, der medførte
skaden

f) den registeransvarliges eller 
registerførerens accept af ansvaret for 
ethvert brud på de bindende 
virksomhedsregler, der begås af en 
virksomhed i koncernen, som ikke er 
etableret i Unionen; den registeransvarlige 
eller registerføreren kan kun helt eller 
delvis fritages for dette ansvar, hvis han 
beviser, at den pågældende virksomhed 
ikke er skyld i den begivenhed, der 
medførte skaden

Or. en
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Ændringsforslag 2482
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opgaverne for den 
databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget i 
henhold til artikel 35, herunder kontrol 
inden for koncernen af overholdelsen af de 
bindende virksomhedsregler og kontrol af 
uddannelse og håndtering af klager

h) opgaverne for den 
databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget i 
henhold til artikel 35, herunder kontrol 
inden for koncernen af overholdelsen af de 
bindende virksomhedsregler

Or. en

Ændringsforslag 2483
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en registerfører ønsker at sikre 
de fornødne garantier gennem bindende 
virksomhedsregler, som omhandlet i 
artikel 42, stk. 2, litra a), gælder det for de 
punkter, der er nævnt i artikel 43, stk. 2, 
litra a)-k), at:
a) de kun er gældende, i det omfang de 
finder anvendelse på registerføreren og er 
relevante for den registrerede, og
b) de kan specificeres for hver 
registerfører for sig.

Or. en

Ændringsforslag 2484
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel, navnlig med hensyn til kriterierne 
for deres godkendelse, anvendelsen af 
stk. 2, litra b), d), e) og f), på bindende 
virksomhedsregler, der gælder for 
registerførere, og med hensyn til 
yderligere krav for at sikre beskyttelsen af 
de berørte registreredes 
personoplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2485
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel, navnlig med hensyn til kriterierne 
for deres godkendelse, anvendelsen af 
stk. 2, litra b), d), e) og f), på bindende 
virksomhedsregler, der gælder for 
registerførere, og med hensyn til yderligere 
krav for at sikre beskyttelsen af de berørte 
registreredes personoplysninger.

3. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
får til opgave at stå for den nærmere 
fastlæggelse af kriterier og krav vedrørende 
bindende virksomhedsregler som 
omhandlet i denne artikel, navnlig med 
hensyn til kriterierne for deres 
godkendelse, anvendelsen af stk. 2, litra b), 
d), e) og f), på bindende 
virksomhedsregler, der gælder for 
registerførere, og med hensyn til yderligere 
krav for at sikre beskyttelsen af de berørte 
registreredes personoplysninger i henhold 
til artikel 66.

Or. en
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Ændringsforslag 2486
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske 
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2487
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske 
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2. 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske 
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

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



PE506.169v02-00 84/150 AM\929519DA.doc

DA

Ændringsforslag 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2.

4. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for udveksling af oplysninger 
mellem registeransvarlige, registerførere 
og tilsynsmyndigheder vedrørende 
bindende virksomhedsregler som 
omhandlet i denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 2489
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske 
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 87, stk. 2. 

4. Kommissionen tillægges efter at have 
indhentet udtalelse fra det Europæiske 
Databeskyttelsesråd beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at angive formatet og 
procedurerne for den elektroniske 
udveksling af oplysninger mellem 
registeransvarlige, registerførere og 
tilsynsmyndigheder vedrørende bindende 
virksomhedsregler som omhandlet i denne 
artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 2490
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43a
Videregivelse i form af bindende 

virksomhedsregler
Bestemmelserne i artikel 38b finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43a
Videregivelse uden hjemmel i EU-retten

1. Enhver retsafgørelse og ingen 
administrativ afgørelse truffet af et 
tredjelands myndighed, der pålægger en 
registeransvarlig eller en registerfører at 
videregive personoplysninger, kan 
udelukkende anerkendes eller på nogen 
måde håndhæves på grundlag af og i 
overensstemmelse med en aftale om 
gensidig bistand eller en international 
aftale indgået mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en 
medlemsstat.
2. Hvor en retsafgørelse eller 
administrativ afgørelse truffet af et 
tredjelands myndighed kræver, at en 
registeransvarlig eller en registerfører 
videregiver personoplysninger, skal den 
registeransvarlige eller registerføreren 
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samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant hurtigst muligt underrette 
tilsynsmyndigheden om anmodningen, og 
de skal indhente forhåndstilladelse til en 
sådan videregivelse af data fra 
tilsynsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 34.
3. Tilsynsmyndigheden vurderer, hvorvidt 
den krævede videregivelse er i 
overensstemmelse med forordningen, og 
navnlig om den er nødvendig og juridisk 
krævet i henhold til artikel 44, stk. 1, litra 
d) og e), og stk. 5.
4. Tilsynsmyndigheden underretter den 
kompetente nationale myndighed om 
anmodningen. Den registeransvarlige 
eller registerføreren underretter også den 
registrerede om anmodningen og om 
tilsynsmyndighedens godkendelse.
5. Kommissionen kan i en 
gennemførelsesretsakt fastlægge 
standardformatet for underretningerne til 
tilsynsmyndigheden, jf. stk. 2, og 
underretningen af den registrerede, jf. 
stk. 4, samt for procedurerne for 
underretning. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter at 
have indhentet udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2492
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 44 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser Andre legitime grunde til international 
udveksling
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Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2493
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, må en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun finde sted, 
såfremt:

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, må en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun finde sted, i 
det omfang behandlingen ikke er 
omfattende og af gentagen og strukturel 
karakter, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, må en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun finde sted, 

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, hvis Kommissionen 
beslutter, at et tredjeland, et område eller
en behandlingssektor i dette tredjeland 
eller en international organisation ikke 
sikrer et tilstrækkeligt niveau af 
beskyttelse i overensstemmelse med artikel 
41, stk. 5, eller hvis de fornødne garantier i 
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såfremt: henhold til artikel 42 ikke foreligger, må en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun finde sted, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 2495
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, må en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun finde sted, 
såfremt:

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, hvis Kommissionen 
beslutter, at et tredjeland, et område eller
en behandlingssektor i dette tredjeland 
eller en international organisation ikke 
sikrer et tilstrækkeligt niveau af 
beskyttelse i overensstemmelse med artikel 
41, stk. 5, eller hvis de fornødne garantier i 
henhold til artikel 42 ikke foreligger, må en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun finde sted, såfremt:

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, må en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun finde sted, 
såfremt:

1. Hvis der ikke er truffet en afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i 
henhold til artikel 41, eller de fornødne 
garantier i henhold til artikel 42 ikke 
foreligger, jf. dog artikel 6, 14, 15, 16 og 
17, må en videregivelse eller en serie af 
videregivelser af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun finde sted, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 2497
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til den foreslåede videregivelse efter at 
være blevet informeret om risiciene ved 
sådanne videregivelser som følge af den 
manglende afgørelse om tilstrækkeligheden 
af beskyttelsesniveauet og de fornødne 
garantier, eller

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til den foreslåede videregivelse efter at 
være blevet informeret om risiciene ved 
sådanne videregivelser som følge af den 
manglende afgørelse om tilstrækkeligheden 
af beskyttelsesniveauet og de fornødne 
garantier, og

Or. en

Ændringsforslag 2498
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til vigtige samfundsinteresser, eller

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) videregivelsen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol, eller

e) videregivelsen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol eller en anden 
administrativ myndighed, eller

Or. es

Ændringsforslag 2500
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige 
eller registerføreren har vurderet samtlige 
de forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige 
eller registerføreren har vurderet samtlige 
de forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige 
eller registerføreren har vurderet samtlige 
de forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2503
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige 
eller registerføreren har vurderet samtlige 
de forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Legitim interesse er ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for nogen form for videregivelse 
af personoplysninger. Der kræves et mere solidt retsgrundlag som foreskrevet i andre dele af 
artikel 44.

Ændringsforslag 2504
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet samtlige de 
forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, og den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
vurderet samtlige de forhold, der har 
indflydelse på en videregivelse eller en 
serie af videregivelser af oplysninger, og 
på grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
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grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2505
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet samtlige de 
forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 
registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet samtlige de 
forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne og af en tilsynsmyndighed 
godkendte garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 2506
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registeransvarliges eller 

h) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
den registeransvarliges legitime interesser, 
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registerførerens legitime interesser, der 
ikke kan betegnes som hyppige eller 
omfattende, og den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet samtlige de 
forhold, der har indflydelse på en 
videregivelse eller en serie af 
videregivelser af oplysninger, og på 
grundlag af denne vurdering yder de 
fornødne garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

og den registeransvarlige yder de fornødne 
garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

"Videregivelse" er et forældet begreb. Det afgørende er kvaliteten af garantierne.

Ændringsforslag 2507
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) videregivelsen er nødvendig af hensyn 
til den registreredes legitime interesser, 
navnlig når den kræves eller er nødvendig 
i forbindelse med indrejse i tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 2508
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) personoplysningerne er blevet 
anonymiseret.

Or. en
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Begrundelse

Dette er en berettiget undtagelse.

Ændringsforslag 2509
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) såfremt der ikke findes et 
hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau i 
henhold til artikel 41 eller artikel 42, er 
fuldstændig eller delvis videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller til 
en international organisation eller 
myndighed kun tilladt, hvis det er 
nødvendigt til overholdelse af en retlig 
forpligtelse eller godkendelse, et 
tilsynsretligt krav eller en anden 
retsforskrift, som den registeransvarlige 
er forpligtet til at overholde

Or. de

Ændringsforslag 2510
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) personoplysningerne optræder under 
pseudonym, nøglen til koden holdes 
adskilt fra oplysningerne, og 
kontraktbestemmelserne forbyder den 
registeransvarlige at få adgang til nøglen.

Or. en
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Begrundelse

Dette er en berettiget undtagelse.

Ændringsforslag 2511
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis behandlingen er baseret på stk. 1, 
litra h), tager den registeransvarlige eller 
registerføreren særligt hensyn til 
personoplysningernes karakter, den 
påtænkte behandlings formål og varighed 
samt situationen i oprindelseslandet, 
tredjelandet og det endelige 
bestemmelsessted og de fornødne 
garantier, der ydes for beskyttelsen af 
personoplysninger. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis behandlingen er baseret på stk. 1, 
litra h), tager den registeransvarlige eller 
registerføreren særligt hensyn til 
personoplysningernes karakter, den 
påtænkte behandlings formål og varighed 
samt situationen i oprindelseslandet, 
tredjelandet og det endelige 
bestemmelsessted og de fornødne 
garantier, der ydes for beskyttelsen af 
personoplysninger. 

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1, litra b), c) og h), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

4. Stk. 1, litra b), c) og h), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse eller af et andet 
organ, som er blevet tillagt beføjelse til at 
udføre en opgave af offentlig interesse.

Or. en

Begrundelse

Forordningen er også nødt til at tage højde for tilfælde, hvor private organisationer har fået 
tildelt ansvaret for at udføre offentlige serviceopgaver. Der bør anvendes en fælles tilgang til 
udførelse af offentlige serviceopgaver, uanset om det organ, der leverer tjenesten, er en 
offentlig myndighed, et offentligt organ eller en kontraktbundet privat organisation.

Ændringsforslag 2514
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1, litra b), c) og h), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

4. Stk. 1, litra b) og c), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1, litra b), c) og h), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

4. Stk. 1, litra b) og c), finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der gennemføres 
af offentlige myndigheder som led i deres 
myndighedsudøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 2516
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De samfundsinteresser, der er 
omhandlet i stk. 1, litra d, skal være 
anerkendt i EU-retten eller lovgivningen i 
den medlemsstat, som den 
registeransvarlige er underlagt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2517
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt.

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt. Denne undtagelse må kun 
anvendes på lejlighedsvise videregivelser. 
I hvert eneste tilfælde skal der foretages 
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en nøje vurdering af alle forhold omkring 
videregivelsen.

Or. en

Ændringsforslag 2518
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt.

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i
internationale konventioner, EU-retten 
eller lovgivningen i den medlemsstat, som 
den registeransvarlige er underlagt.

Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle øvrige 
aspekter af forordningen.

Ændringsforslag 2519
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt.

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt, eller i relevante internationale 
aftaler eller ordninger.
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for en præcisering: Selv om det i betragtning 87 anerkendes, at international 
udveksling mellem regulerende myndigheder er begrundet med henblik på at sikre "hensyn til 
vigtige samfundsinteresser", definerer artikel 45, stk. 5, udelukkende dette begreb med 
reference til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning. Det skal præciseres, at "hensyn til 
vigtige samfundsinteresser" også inkluderer internationale aftaler, på baggrund af hvilke 
regulerende myndigheder i udlandet for øjeblikket søger at opnå udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i EU-
retten eller lovgivningen i den 
medlemsstat, som den registeransvarlige er 
underlagt.

5. De samfundsinteresser, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d, skal være anerkendt i
internationale konventioner, i EU-retten 
eller i lovgivningen i den medlemsstat, som 
den registeransvarlige er underlagt.

Or. en

Ændringsforslag 2521
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer 
vurderingen og de fornødne garantier, der 
ydes, som omhandlet i denne artikels stk. 
1, litra h), i den dokumentation, der er 
nævnt i artikel 28, og underretter 
tilsynsmyndigheden om videregivelsen. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer 
vurderingen og de fornødne garantier, der 
ydes, som omhandlet i denne artikels stk. 
1, litra h), i den dokumentation, der er 
nævnt i artikel 28, og underretter 
tilsynsmyndigheden om videregivelsen. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer vurderingen 
og de fornødne garantier, der ydes, som 
omhandlet i denne artikels stk. 1, litra h), i 
den dokumentation, der er nævnt i artikel 
28, og underretter tilsynsmyndigheden om 
videregivelsen.

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer vurderingen 
og de fornødne garantier, der ydes, som 
omhandlet i denne artikels stk. 1, litra h), i 
den dokumentation, der er nævnt i artikel 
28, og underretter i henhold til samme 
artikel 28 tilsynsmyndigheden om 
videregivelsen.

Or. en

Ændringsforslag 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
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Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer vurderingen 
og de fornødne garantier, der ydes, som 
omhandlet i denne artikels stk. 1, litra h), i 
den dokumentation, der er nævnt i artikel 
28, og underretter tilsynsmyndigheden om 
videregivelsen.

6. Den registeransvarlige eller 
registerføreren dokumenterer vurderingen 
og de fornødne garantier, der ydes, som 
omhandlet i denne artikels stk. 1, litra h), i 
den dokumentation, der er nævnt i artikel 
28, og indhenter forudgående 
godkendelse af videregivelsen fra
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på yderligere at præcisere 
"vigtige samfundsinteresser" i 
betydningen i stk. 1, litra d), og at 
fastlægge kriterier og krav vedrørende de 
fornødne garantier, der er omhandlet i 
stk. 1, litra h).

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2526
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på yderligere at præcisere 
"vigtige samfundsinteresser" i 
betydningen i stk. 1, litra d), og at 
fastlægge kriterier og krav vedrørende de 
fornødne garantier, der er omhandlet i 
stk. 1, litra h).

Or. en

Ændringsforslag 2527
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på yderligere at præcisere 
"vigtige samfundsinteresser" i 
betydningen i stk. 1, litra d), og at 
fastlægge kriterier og krav vedrørende de 
fornødne garantier, der er omhandlet i 
stk. 1, litra h).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2528
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på yderligere at præcisere "vigtige 
samfundsinteresser" i betydningen i stk. 1, 

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på yderligere at præcisere "vigtige 
samfundsinteresser" i betydningen i stk. 1, 
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litra d), og at fastlægge kriterier og krav 
vedrørende de fornødne garantier, der er 
omhandlet i stk. 1, litra h).

litra d).

Or. en

Ændringsforslag 2529
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Videregivelse uden hjemmel i EU-retten

1. Ingen retsafgørelse eller administrativ 
afgørelse truffet af et tredjelands 
myndighed, der pålægger en 
registeransvarlig eller en registerfører at 
videregive personoplysninger, kan 
anerkendes eller på nogen måde 
håndhæves, medmindre andet gælder 
ifølge en traktat om gensidig bistand eller 
en gældende international aftale mellem 
det anmodende tredjeland og Unionen 
eller en medlemsstat.
2. Hvor en retsafgørelse eller en afgørelse 
fra en administrativ myndighed i et 
tredjeland kræver, at en registeransvarlig 
eller en registerfører videregiver 
personoplysninger, skal den 
registeransvarlige eller registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant hurtigst muligt underrette 
tilsynsmyndigheden om anmodningen, og 
de skal indhente forhåndstilladelse til en 
sådan videregivelse af data fra 
tilsynsmyndigheden.
3. Tilsynsmyndigheden vurderer, om den 
anmodede videregivelse er i
overensstemmelse med forordningen, og 
navnlig om videregivelsen er nødvendig 
og juridisk krævet i henhold til artikel 44, 
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stk. 1, litra d) og e), og stk. 5.
4. Tilsynsmyndigheden underretter den 
kompetente nationale myndighed om 
anmodningen. Den registeransvarlige 
eller registerføreren underretter også den 
registrerede om anmodningen og om 
tilsynsmyndighedens godkendelse.
5. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for de underretninger til 
tilsynsmyndigheden, der er omhandlet i 
stk. 2, for den underretning af den 
registrerede, der er omhandlet i stk. 4, 
samt for de procedurer, der gælder for 
underretningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører bestemmelserne fra artikel 42 i Kommissionens forslag, 
eftersom disse bestemmelser yder bedre beskyttelse imod ekstraterritorial anvendelse af 
tredjelandes lovgivning.

Ændringsforslag 2530
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Videregivelse uden hjemmel i EU-retten

1. Ingen retsafgørelse eller administrativ 
afgørelse truffet af et tredjelands 
myndighed, der pålægger en 
registeransvarlig eller en registerfører at 
videregive personoplysninger, kan 
anerkendes eller på nogen måde 
håndhæves, medmindre andet gælder
ifølge en traktat om gensidig bistand eller 
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en gældende international aftale mellem 
det anmodende tredjeland og Unionen 
eller en medlemsstat. 
2. Hvor en retsafgørelse eller en afgørelse 
fra en administrativ myndighed i et 
tredjeland kræver, at en registeransvarlig 
eller en registerfører videregiver 
personoplysninger, skal den 
registeransvarlige eller registerføreren 
samt den registeransvarliges eventuelle 
repræsentant hurtigst muligt underrette 
tilsynsmyndigheden om anmodningen, og 
de skal indhente forhåndstilladelse til en 
sådan videregivelse af data fra 
tilsynsmyndigheden.
3. Tilsynsmyndigheden vurderer, om den 
anmodede videregivelse er i 
overensstemmelse med forordningen, og 
navnlig om videregivelsen er nødvendig 
og juridisk krævet i henhold til artikel 44, 
stk. 1, litra d) og e), og stk. 5.
4. Tilsynsmyndigheden underretter den 
kompetente nationale myndighed om 
anmodningen. Den registeransvarlige 
eller registerføreren underretter også den 
registrerede om anmodningen og om 
tilsynsmyndighedens godkendelse. 
5. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for de underretninger til 
tilsynsmyndigheden, der er omhandlet i 
stk. 2, for den underretning af den 
registrerede, der er omhandlet i stk. 4, 
samt for de procedurer, der gælder for 
underretningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2531
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Videregivelse til cloud-tjenester under 

tredjelandes jurisdiktion
Videregivelse af personoplysinger til 
cloud-tjenester under tredjelandes 
jurisdiktion er forbudt, medmindre:
a) et af de retlige grundlag for 
videregivelse af personoplysninger til 
tredjelande, som er opført i dette kapitel, 
finder anvendelse, og
b) den registrerede har givet sit samtykke, 
og
c) den registrerede har givet sit samtykke 
efter at være blevet informeret i et klart, 
utvetydigt og advarende sprog og med 
særskilt, fremtrædende og synlig 
henvisning til:
i) muligheden for, at personoplysningerne 
bliver gjort til genstand for 
tredjelandsmyndigheders 
efterretningsindsamling eller 
overvågning, og
ii) risikoen for, at beskyttelsen af 
personoplysningerne og de 
grundlæggende rettigheder i henhold til 
EU-retten og medlemsstatens lovgivning 
ikke kan garanteres til trods for 
videregivelsens retlige grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 2532
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning



PE506.169v02-00 108/150 AM\929519DA.doc

DA

Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henseende til tredjelande og 
internationale organisationer iværksætter 
Kommissionen og tilsynsmyndighederne 
de nødvendige foranstaltninger for at:

1. I henseende til tredjelande og 
internationale organisationer iværksætter 
Kommissionen og tilsynsmyndighederne i 
samarbejde med Europarådets konvention 
108-komité, de nødvendige 
foranstaltninger for at:

Or. fr

Ændringsforslag 2533
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikle internationale 
samarbejdsmekanismer om beskyttelse af
personoplysninger med henblik på at lette
håndhævelsen af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger

a) udvikle internationale 
samarbejdsmekanismer om beskyttelse af
personoplysninger med henblik på at sikre
håndhævelsen af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 2534
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) klarlægge og løse 
kompetencekonflikter med tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår stk. 1, træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger for at styrke forholdet til 
tredjelande og internationale 
organisationer og navnlig deres 
tilsynsmyndigheder, når Kommissionen 
har truffet afgørelse om, at de sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som 
omhandlet i artikel 41, stk. 3.

2. For så vidt angår stk. 1, litra a) og b), 
skal tilsynsmyndighederne udveksle 
oplysninger og samarbejde om aktiviteter 
vedrørende udøvelsen af beføjelser og 
rettigheder i henhold til denne 
forordning.

Or. es

Ændringsforslag 2536
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår stk. 1, træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger for at styrke forholdet til 
tredjelande og internationale organisationer 
og navnlig deres tilsynsmyndigheder, når 
Kommissionen har truffet afgørelse om, at 
de sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau som omhandlet i artikel 
41, stk. 3.

2. For så vidt angår stk. 1, træffer 
Kommissionen i samarbejde med 
Europarådets konvention 108-komité de 
nødvendige foranstaltninger for at styrke 
forholdet til tredjelande og internationale 
organisationer og navnlig deres 
tilsynsmyndigheder, når Kommissionen 
har truffet afgørelse om, at de sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som 
omhandlet i artikel 41, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag i tråd med ændringsforslaget til forrige stykke.
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Ændringsforslag 2537
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45a
Kommissionen forelægger hvert andet år, 
første gang fire år efter det i artikel 91, 
stk. 1, nævnte tidspunkt (forordningens 
ikrafttrædelsesdato), en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af artikel 40 og 45. Til dette 
formål kan Kommissionen anmode om 
oplysninger fra medlemsstaterne og 
tilsynsmyndighederne. Disse oplysninger 
skal gives omgående. Rapporterne 
offentliggøres.

Or. hu

Begrundelse

I overensstemmelse med de øvrige rapporteringsforpligtelser.

Ændringsforslag 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45a
Samarbejdet skal iværksættes, når:

a) de kompetente myndigheder i 
tredjelande tillægges beføjelser til at 
beskytte personoplysninger og har 
kendskab til den gældende lovgivning
b) der er indgået aftale om arbejdsaftaler 
på grundlag af gensidighed mellem de 
involverede kompetente myndigheder
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c) videregivelsen af personoplysninger til 
tredjelandet sker i overensstemmelse med 
kapitel V i denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 2539
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45a
Kommissionens rapport

Kommissionen fremsender med 
regelmæssige mellemrum begyndende 
senest fire år efter datoen anført i artikel 
91, stk. 1, [dato for nærværende 
forordnings ikrafttræden] Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af artikel 40-45. Med henblik 
herpå anmoder Kommissionen 
medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne 
og Europarådets konvention 108-komité 
om oplysninger, som skal afgives uden 
unødig forsinkelse. Rapporten 
offentliggøres.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilføjelse til ordførerens ændringsforslag 263.

Ændringsforslag 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
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Artikel 45 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45b
Med de arbejdsaftaler, der henvises til i 
stk. 3, litra b), sikres det:
a) at de kompetente myndigheder 
begrunder samarbejdsaftalens 
anvendelsesområde
b) at de personer, der er eller har været 
ansat i de kompetente myndigheder i 
tredjelandet, og som modtager 
oplysningerne, er underlagt tavshedspligt
c) at de kompetente myndigheder i 
tredjelande kan anvende resultaterne fra 
samarbejdet i forbindelse med udøvelsen 
af beføjelser til at beskytte 
personoplysninger
d) at de kompetente myndigheder i 
tredjelande kan videregive oplysninger til 
tredjepart, som er opnået i medfør af 
samarbejdet, hvilket indebærer 
forudgående og skriftligt samtykke i 
forhold til den myndighed, der råder over 
oplysningerne, forudsat at videregivelsen 
sker i henhold til national lovgivning og 
forvaltes af et retligt organ i 
overensstemmelse med de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger og almene 
hensyn inden for rammerne af:
i) forebyggelse, efterforskning af og 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser
ii) tilsyn, inspektion eller regulering, selv 
af midlertidig karakter, der er et led i den 
offentlige myndighedsudøvelse i medfør 
af aftalen
i så fald skal der ske en forudgående 
underretning af den myndighed, der råder 
over oplysningerne
e) at der træffes de fornødne 
sikkerhedsmæssige, tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger til at 
beskytte personoplysninger mod fejlagtig 
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eller ulovlig tilintetgørelse, fejlagtigt tab, 
ændringer eller udbredelse eller ulovlig 
adgang samt mod enhver anden form for 
ulovlig behandling af personoplysninger
f) at anmodningen om samarbejde fra de 
kompetente myndigheder i tredjelande 
nægtes, hvis:
i) samarbejdet skader Fællesskabets eller 
medlemsstatens suverænitet, sikkerhed 
eller offentlige orden, eller
ii) der allerede er indledt retsforfølgning 
vedrørende de samme handlinger og over 
for de samme personer ved den anmodede 
medlemsstats myndigheder.

Or. es

Ændringsforslag 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 45 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45c
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de i stk. 3 og 4 omtalte 
arbejdsaftaler.

Or. es

Ændringsforslag 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 45 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45d



PE506.169v02-00 114/150 AM\929519DA.doc

DA

For så vidt angår stk. 1, træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger for at styrke forholdet til 
tredjelande og internationale 
organisationer og navnlig deres 
tilsynsmyndigheder, når Kommissionen 
har truffet afgørelse om, at de sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som 
omhandlet i artikel 41, stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 2543
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager 
bestemmelser om, at en eller flere 
tilsynsmyndigheder er ansvarlige for at 
kontrollere anvendelsen af denne 
forordning og bidrage til en ensartet 
anvendelse i hele Unionen med det formål 
at beskytte fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af deres personoplysninger 
og lette fri udveksling af personoplysninger 
i Unionen. Til disse formål samarbejder 
tilsynsmyndighederne med hinanden og 
med Kommissionen.

1. Hver medlemsstat vedtager 
bestemmelser om, at en ledende 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
kontrollere anvendelsen af denne 
forordning og bidrage til en ensartet 
anvendelse i hele Unionen med det formål 
at beskytte fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af deres personoplysninger 
og lette fri udveksling af personoplysninger
i Unionen. Til disse formål samarbejder 
tilsynsmyndighederne med hinanden og 
med Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2544
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse 
til at sanktionere administrative 
overtrædelser. Tilsynsmyndighederne kan 
kun sanktionere registeransvarlige eller 
registerførere i deres hovedvirksomhed 
inden for den samme medlemsstat eller i 
sammenhæng med artikel 56 og 57, hvis 
tilsynsmyndigheden i hovedvirksomheden 
ikke reagerer.

Or. en

Ændringsforslag 2545
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den.

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den uanset de samarbejds-
og sammenhængsordninger, der fremgår 
af kapitel VII.

Or. en

Ændringsforslag 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den.

1. Tilsynsmyndighederne udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges dem.
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Or. es

Ændringsforslag 2547
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den.

1. Tilsynsmyndigheden udøver i fuld 
uafhængighed de opgaver og beføjelser, 
der tillægges den uanset de samarbejds-
og sammenhængsordninger, der fremgår 
af kapitel VII i denne forordning, og 
inden for de retlige og administrative 
grænser i den medlemsstat, hvor den 
hører til.

Or. en

Begrundelse

Jf. delvis udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer af tilsynsmyndigheden må 
ved udøvelsen af deres opgaver hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre.

2. Medlemmer af tilsynsmyndighederne
må ved udøvelsen af deres opgaver 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
andre.

Or. es

Ændringsforslag 2549
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer af tilsynsmyndigheden må 
ved udøvelsen af deres opgaver hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre.

2. Medlemmer af tilsynsmyndigheden må 
ved udøvelsen af deres opgaver hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre, og 
de skal forblive fuldt ud uafhængige og 
upartiske.

Or. en

Ændringsforslag 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemmer af tilsynsmyndigheden skal 
afholde sig fra enhver handling, der er 
uforenelig med deres hverv, og må ikke, så 
længe deres embedsperiode varer, udøve 
uforenelig lønnet eller ulønnet virksomhed.

3. Medlemmer af tilsynsmyndighederne
skal afholde sig fra enhver handling, der er 
uforenelig med deres hverv, og må ikke, så 
længe deres embedsperiode varer, udøve 
uforenelig lønnet eller ulønnet virksomhed.

Or. es

Ændringsforslag 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemmer af tilsynsmyndigheden skal 
efter embedsperiodens ophør udvise 
hæderlighed og tilbageholdenhed med 
hensyn til at påtage sig visse hverv eller at 
acceptere visse fordele.

4. Medlemmer af tilsynsmyndighederne
skal efter embedsperiodens ophør udvise 
hæderlighed og tilbageholdenhed med 
hensyn til at påtage sig visse hverv eller at 
acceptere visse fordele.
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Or. es

Ændringsforslag 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hver medlemsstat sikrer, at
tilsynsmyndigheden råder over 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre sine opgaver og udøve 
sine beføjelser, herunder opgaver og 
beføjelser vedrørende gensidig bistand 
samt samarbejde med og deltagelse i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

5. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne råder over 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre sine opgaver og udøve 
sine beføjelser, herunder opgaver og 
beføjelser vedrørende gensidig bistand 
samt samarbejde med og deltagelse i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Or. es

Ændringsforslag 2553
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hver medlemsstat sikrer, at 
tilsynsmyndigheden råder over 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre sine opgaver og udøve 
sine beføjelser, herunder opgaver og 
beføjelser vedrørende gensidig bistand 
samt samarbejde med og deltagelse i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

5. Hver medlemsstat sikrer, at 
tilsynsmyndigheden råder over 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, lokaler og infrastrukturer til 
effektivt at udføre sine opgaver og udøve 
sine beføjelser, herunder opgaver og 
beføjelser vedrørende gensidig bistand 
samt samarbejde med og deltagelse i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.
Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne får mindst ét 
medlem for hver 200 000 indbyggere eller 
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100 medlemmer – det mindste antal 
anvendes. Mindst hver femte medlem skal 
have en juridisk embedseksamen.

Or. en

Begrundelse

For nærværende er databeskyttelsesniveauet meget forskelligt i de enkelte medlemsstater som 
følge af markante forskelle i såvel de nationale lovgivninger som i de ressourcer, 
kompetencer og det personale, som de nationale databeskyttelseskommissioner råder over. I 
nærværende forslag anvendes det gamle direktivs meget vage retningslinjer, som har vist sig 
at være ineffektive. Ændringsforslaget sikrer minimumsstandarder, der har til formål at 
etablere procedurer, som er både hurtigere og af høj kvalitet.

Ændringsforslag 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver medlemsstat sikrer, at
tilsynsmyndigheden råder over sit eget 
personale, der udpeges af og er under 
ledelse af chefen for tilsynsmyndigheden.

6. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne råder over deres
eget personale, der udpeges af og er under 
ledelse af chefen for tilsynsmyndigheden.

Or. es

Ændringsforslag 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hver medlemsstat sikrer, at
tilsynsmyndigheden er underlagt finansiel 
kontrol, som ikke påvirker dens
uafhængighed. Hver medlemsstat sikrer, at

7. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne er underlagt 
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tilsynsmyndigheden fører særskilt 
årsregnskab og -budget. Budgetterne 
offentliggøres.

finansiel kontrol, som ikke påvirker deres
uafhængighed. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med den interne 
fordeling af beføjelser, at
tilsynsmyndighederne fører særskilt 
årsregnskab og -budget. Budgetterne 
offentliggøres.

Or. es

Ændringsforslag 2556
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller –
efter høring af parlamentet – regeringen i 
den pågældende medlemsstat, idet de skal 
sikre, at den politiske indflydelse holdes 
på et minimum. De krævede 
kvalifikationer, fraværet af 
interessekonflikter og medlemmernes 
holdninger skal også være reguleret. 

Or. hu

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 95.

Ændringsforslag 2557
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
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om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 2558
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller 
regeringen efter at have hørt parlamentet 
eller af den øverste retslige myndighed i 
den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

I mindst én medlemsstat udpeges medlemmerne af databeskyttelseskommissionen af 
højesteret.

Ændringsforslag 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller
regeringen i den pågældende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden eller tilsynsmyndighederne
udpeges af parlamenterne eller
regeringens organer i den pågældende 
medlemsstat.

Or. es
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Ændringsforslag 2560
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyn-
digheden udpeges af parlamentet i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et medlems opgaver ophører ved 
udløbet af embedsperioden, ved frivillig 
fratræden eller ved opnåelse af tvungen 
pensionsalder, jf. stk. 5.

3. Et medlems opgaver ophører ved 
udløbet af embedsperioden, ved
manglende evne til at udøve hvervet, ved
frivillig fratræden, afskedigelse, ved 
forsætlig lovovertrædelse eller ved 
opnåelse af tvungen pensionsalder.

Or. es

Ændringsforslag 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et medlem kan af den kompetente 
nationale domstol afskediges eller fratages 

4. Et medlem kan af det relevante organ 
fjernes eller afskediges eller fratages sin 
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sin ret til pension eller lignende goder, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
nødvendige betingelser for at udøve sit 
hverv, eller hvis vedkommende har begået 
alvorligt embedsmisbrug.

ret til pension eller lignende goder, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
nødvendige betingelser for at udøve sit 
hverv, eller hvis vedkommende i alvorlig 
grad har overtrådt sine beføjelser.

Or. es

Ændringsforslag 2563
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et medlem kan af den kompetente 
nationale domstol afskediges eller 
fratages sin ret til pension eller lignende 
goder, hvis vedkommende ikke længere 
opfylder de nødvendige betingelser for at 
udøve sit hverv, eller hvis vedkommende 
har begået alvorligt embedsmisbrug.

4. Et medlem kan afskediges, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
nødvendige betingelser for at udøve sit 
hverv som medlem af tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilsynsmyndighedens oprettelse og 
status

a) tilsynsmyndighedernes oprettelse og 
status

Or. es

Ændringsforslag 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kvalifikationer og den erfaring og 
kompetence, der er nødvendig for at udøve 
hvervet som medlem af
tilsynsmyndigheden 

b) de kvalifikationer og den erfaring og 
kompetence, der er nødvendig for at udøve 
hvervet som medlem af
tilsynsmyndighederne 

Or. es

Ændringsforslag 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) reglerne og procedurerne for 
udnævnelsen af medlemmerne af
tilsynsmyndigheden samt regler om 
handlinger og hverv, der er uforenelige 
med dette hverv

c) reglerne og procedurerne for 
udnævnelsen af medlemmerne af
tilsynsmyndighederne samt regler om 
handlinger og hverv, der er uforenelige 
med dette hverv

Or. es

Ændringsforslag 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) embedsperioden for medlemmerne af
tilsynsmyndigheden, som skal være mindst 
fire år, med undtagelse af den første 
udnævnelse efter denne forordnings 
ikrafttræden, som kan være af kortere 
varighed, hvis det er nødvendigt for at 
beskytte tilsynsmyndighedens
uafhængighed ved hjælp af en forskudt 

d) embedsperioden for medlemmerne af
tilsynsmyndighederne, som skal være 
mindst fire år, med undtagelse af den første 
udnævnelse efter denne forordnings 
ikrafttræden, som kan være af kortere 
varighed, hvis det er nødvendigt for at 
beskytte tilsynsmyndighedernes
uafhængighed ved hjælp af en forskudt 



AM\929519DA.doc 125/150 PE506.169v02-00

DA

udpegelsesprocedure udpegelsesprocedure

Or. es

Ændringsforslag 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om medlemmerne af
tilsynsmyndigheden kan genudnævnes

e) om medlemmerne af
tilsynsmyndighederne kan genudnævnes

Or. es

Ændringsforslag 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bestemmelser og fælles betingelser 
vedrørende de pligter, der påhviler
tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale

f) bestemmelser og fælles betingelser 
vedrørende de pligter, der påhviler
tilsynsmyndighedernes medlemmer og 
personale

Or. es

Ændringsforslag 2570
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der findes kompetente 
professionelle tilsynsorganer for personer, 
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der er underlagt beskyttelse af 
fortroligheden eller tavshedspligt, på 
tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden, kan disse organer oprette 
tilsynsmyndigheden med hensyn til 
databehandling foretaget af dem, som de 
fører tilsyn med.

Or. en

Begrundelse

Forskellige regler bør gælde for personer, der er underlagt beskyttelse af fortroligheden, 
tavshedspligt reguleret af medlemsstaten, et lovpligtigt krav om fortrolighed i udøvelsen af 
dennes erhverv eller enhver tilsvarende forpligtelse til ikke at videregive personoplysninger.

Ændringsforslag 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der findes kompetente 
professionelle tilsynsorganer for personer, 
der er underlagt beskyttelse af 
fortroligheden eller tavshedspligt, på 
tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden, kan disse organer oprette 
tilsynsmyndigheden med hensyn til 
databehandling foretaget af dem, som de 
fører tilsyn med.

Or. en

Ændringsforslag 2572
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning



AM\929519DA.doc 127/150 PE506.169v02-00

DA

Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
De regler og procedurer, hvorefter 
tilsynsmyndighederne udøver deres 
opgaver og beføjelser over for 
registrerede, registeransvarlige og 
registerførere, skal være i 
overensstemmelse med artikel 6 i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har ikke skriftlige eller tilstrækkeligt dokumenterede procedurer. Visse 
medlemsstater har indført procedurer, der kan stride mod artikel 6 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention ("retfærdig rettergang"). Dette forhold skaber retlig 
usikkerhed og kan føre til vilkårlige afgørelser, som kan skade registrerede, 
registeransvarlige og registerførere. Navnlig uafhængige organer, som ikke er politisk 
ansvarlige, er generelt underlagt strenge procedureregler.

Ændringsforslag 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
Tilsyn med personer, der har 

tavshedspligt
For så vidt der på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden allerede 
eksisterer organer med ansvar for tilsynet 
med personer, der har tavshedspligt, kan 
disse organer oprette tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv.

Tilsynsmyndighedernes medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv.

Or. es

Ændringsforslag 2575
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv.

Tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis, for så vidt 
angår alle fortrolige oplysninger, der er 
kommet til deres kendskab under 
udøvelsen af deres hverv.

Or. en

Ændringsforslag 2576
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv.

Tilsynsmyndighedens medlemmer og 
personale har såvel under embeds- og 
ansættelsesperioden som efter dens ophør 
tavshedspligt, for så vidt angår alle 
fortrolige oplysninger, der er kommet til 
deres kendskab under udøvelsen af deres 
hverv, og de skal udøve deres hverv 
uafhængigt og gennemsigtigt som fastsat i 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 2577
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver, som underretter 
tilsynsmyndigheden om kendsgerninger 
vedrørende behandling af 
personoplysninger, fritages fra sin 
eventuelle tavshedspligt og beskyttes mod 
retsforfølgelse.

Or. fr

Begrundelse

Tavshedspligten må ikke forhindre personer, der er i berøring med behandling af 
personoplysninger, i at underrette de kompetente tilsynsmyndigheder om forsømmeligheder i 
forbindelse med databehandling, og i at nyde beskyttelse mod eventuel retsforfølgelse.

Ændringsforslag 2578
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver tilsynsmyndighed udøver på sin 
medlemsstats område de beføjelser, der 
tillægges den i overensstemmelse med 
denne forordning.

1. Hver tilsynsmyndighed udøver på sin 
medlemsstats område de beføjelser, der 
tillægges den i overensstemmelse med 
denne forordning. Offentlige 
myndigheders databehandling overvåges 
alene af tilsynsmyndigheden i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 2579
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat, er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
eller registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle 
medlemsstater, uden at dette berører 
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel VII. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2580
Frank Engel

Forslag til forordning
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Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren
har udpeget en hovedvirksomhed i 
overensstemmelse med artikel 22a, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, eneansvarlig for at kontrollere
alle den registeransvarliges eller 
registerførerens behandlingsaktiviteter i 
alle medlemsstater, uden at dette berører 
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel VII.

Or. en

Ændringsforslag 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat, er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
eller registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle 
medlemsstater, uden at dette berører
bestemmelserne i denne forordnings
kapitel VII.

2. Når forordningen finder anvendelse i 
medfør af artikel 3, stk. 1, bliver den 
kompetente tilsynsmyndighed
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat
eller det område, hvor den 
registeransvarliges eller registerførerens
hovedvirksomhed er etableret i henhold til 
forordningen. Tvister skal afgøres i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, og det uden at dette 
berører de øvrige bestemmelser i denne 
forordnings kapitel VII.
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Or. en

Ændringsforslag 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater,
med undtagelse af beslutninger på 
grundlag af en klage i henhold til artikel 
73, som koordineres af de pågældende 
tilsynsmyndigheder, uden at dette berører 
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel VII.

Or. es

Ændringsforslag 2583
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller 

2. Når forordningen finder anvendelse i 
medfør af artikel 3, stk. 1, bliver den 
kompetente tilsynsmyndighed
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat
eller det område, hvor den 



AM\929519DA.doc 133/150 PE506.169v02-00

DA

registerføreren er etableret i mere end én 
medlemsstat, er tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges 
eller registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle 
medlemsstater, uden at dette berører
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel VII.

registeransvarliges eller registerførerens
hovedvirksomhed er etableret i henhold til 
forordningen. Tvister skal afgøres i 
overensstemmelse med den 
sammenhængsmekanisme, der er 
omhandlet i artikel 58, og det uden at dette 
berører de øvrige bestemmelser i denne 
forordnings kapitel VII. Denne 
bestemmelse gælder også for juridiske 
personer i en koncern, hvis 
virksomhederne i koncernen befinder sig i 
flere end én medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

Jf. delvis udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2584
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater,
med undtagelse af beslutninger på 
grundlag af en klage i henhold til artikel 
73, som koordineres af de pågældende 
tilsynsmyndigheder, uden at dette berører 
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel VII.



PE506.169v02-00 134/150 AM\929519DA.doc

DA

Or. es

Begrundelse

Delvist fra udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den 
registeransvarliges eller registerførerens 
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.
Bestemmelserne i 
arbejdsmarkedslovgivning og kollektive 
overenskomster berøres ikke heraf.

Or. en

Ændringsforslag 2586
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 

2. Når personoplysninger behandles i 
forbindelse med aktiviteter, der 
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gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat, er
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, 
hvor den registeransvarliges eller 
registerførerens hovedvirksomhed er 
etableret, ansvarlig for at kontrollere den
registeransvarliges eller registerførerens
behandlingsaktiviteter i alle medlemsstater, 
uden at dette berører bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel VII.

gennemføres af en registeransvarligs eller 
registerførers virksomhed i Unionen, og 
den registeransvarlige eller registerføreren 
er etableret i mere end én medlemsstat,
beslutter tilsynsmyndigheden i samråd 
med Det Europæiske Databeskyttelsesråd, 
hvilken myndighed der er ansvarlig for at 
kontrollere de registeransvarliges eller
registerførernes behandlingsaktiviteter i 
alle medlemsstater, uden at dette berører 
bestemmelserne i denne forordnings 
kapitel VII.

Or. en

Ændringsforslag 2587
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Denne artikel finder kun anvendelse, hvis 
behandlingen af personoplysninger sker 
på ensartet vis i medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

 Det er nødvendigt at præcisere, at kompetencekoncentrationen, jf. artikel 51, kun finder 
anvendelse ved ensartet behandling af oplysninger. 

Ændringsforslag 2588
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de situationer, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, og hvor den 



PE506.169v02-00 136/150 AM\929519DA.doc

DA

registeransvarlige har udpeget en 
repræsentant i Unionen i medfør af 
artikel 25, har tilsynsmyndigheden for 
repræsentantens virksomhed 
enekompetence til i alle medlemsstater at 
føre tilsyn med alle de 
behandlingsaktiviteter, der udføres af 
eller på vegne af den pågældende 
registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis forordningen finder anvendelse i 
medfør af artikel 3, stk. 2, bliver den 
kompetente tilsynsmyndighed 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat 
eller det område, hvor den 
registeransvarlige har udpeget en 
repræsentant i EU i henhold til artikel 25.

Or. en

Ændringsforslag 2590
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis forordningen finder anvendelse i 
medfør af artikel 3, stk. 2, bliver den 
kompetente tilsynsmyndighed 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat 
eller det område, hvor den 
registeransvarlige har udpeget en 
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repræsentant i EU i henhold til artikel 25.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis forordningen finder anvendelse 
for flere registeransvarlige og/eller 
registerførere inden for samme koncern i 
medfør af artikel 3, stk. 1 og 2, er der kun 
én kompetent tilsynsmyndighed, der 
udpeges i overensstemmelse med artikel 
51, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2592
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis forordningen finder anvendelse 
for flere registeransvarlige og/eller 
registerførere inden for samme koncern i 
medfør af artikel 3, stk. 1 og 2, er der kun 
én kompetent tilsynsmyndighed, der 
udpeges i overensstemmelse med artikel 
51, stk. 2.

Or. en



PE506.169v02-00 138/150 AM\929519DA.doc

DA

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2593
Kinga Gál

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når 
disse handler som led i deres retspleje. 

udgår

Or. hu

Ændringsforslag 2594
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes
behandling af personoplysninger, når 
disse handler som led i deres retspleje.

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med opgaver, som 
domstolene tildeles med henblik på 
uafhængig udførelse heraf. Det samme 
gælder, når behandling af data ved retlig 
uafhængighed pålægges, godkendes eller 
erklæres for tilladt.

Or. de

Begrundelse

Med undtagelsesbestemmelsen, jf. artikel 51, stk. 3, i forslaget til forordning tages der højde 
for domstolenes uafhængighed. Derfor skal undtagelsesbestemmelsen gælde på alle områder, 
hvor domstole udfører en sagligt uafhængig funktion. Dette er ikke kun tilfældet på 
kerneområdet for den retlige funktion, men også på de områder, hvor domstole tildeles 
opgaver med det formål, at de skal udføre disse opgaver på uafhængig vis.



AM\929519DA.doc 139/150 PE506.169v02-00

DA

Ændringsforslag 2595
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje.

3. Tilsynsmyndigheden kan have beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje.

Or. en

Begrundelse

I henhold til konvention 108 og tillægsprotokollen hertil vedrørende krav om uafhængigt 
tilsyn kan en tilsynsmyndighed have beføjelse til at føre tilsyn med domstolenes behandling af 
personoplysninger. Ved at nægte tilsynsmyndighederne denne mulighed går man også imod 
traditionen i flere medlemsstater, hvor retslige aktiviteter med visse justeringer er underlagt 
uafhængigt tilsyn.

Ændringsforslag 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje.

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje, og heller 
ikke med behandling, der udføres af 
registeransvarlige, som er underlagt 
tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 2597
Alexandra Thein
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Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje.

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes 
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje, eller med 
notarers behandling af 
personoplysninger, når disse handler i 
embeds medfør.

Or. en

Begrundelse

Som anført ovenfor i betragtning 99 strækker en dommers uafhængighed sig også til det 
præventive retssystem. De fleste medlemsstater har overført en del af beføjelserne inden for 
det præventive retssystem fra dommere til notarer, som er uafhængige offentlige 
embedsmænd. Derfor skal tilsynsmyndigheden heller ikke have beføjelse til at føre tilsyn med 
notarers behandling af personoplysninger, når disse handler som offentlige embedsmænd, 
med henblik på at sikre notarens uafhængighed.

Ændringsforslag 2598
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med domstolenes
behandling af personoplysninger, når disse 
handler som led i deres retspleje. 

3. Tilsynsmyndigheden har ikke beføjelse 
til at føre tilsyn med behandling af 
personoplysninger, der udføres: 

a) af en dommer eller
b) af en person, der handler på vegne af 
en dommer eller i henhold til en dommers 
anvisninger eller
c) med henblik på udførelse af en retlig 
funktion, herunder udnævnelse, 
disciplinering, administration eller ledelse 
af dommere.
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Or. en

Ændringsforslag 2599
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med forbehold af stk. 5 fremsender 
den enkelte tilsynsmyndighed til den 
kompetente tilsynsmyndighed som fastlagt 
i stk. 2 enhver anmodning, som 
tilsynsmyndigheden modtager fra en 
registreret, der har bopæl i den 
pågældende medlemsstat, og hvis data 
behandles eller kan forventes at blive 
behandlet af en registeransvarlig eller en 
registerfører, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Den kompetente 
tilsynsmyndighed underretter og 
samarbejder med tilsynsmyndigheden for 
den registrerede i overensstemmelse med 
artikel 55.

Or. en

Ændringsforslag 2600
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontrollerer og sikrer anvendelsen af 
denne forordning 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2601
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hører klager, der indgives af en 
registreret eller en sammenslutning, der 
repræsenterer den registrerede i 
overensstemmelse med artikel 73,
undersøger, så vidt det er hensigtsmæssigt, 
sagen og underretter den registrerede eller 
sammenslutningen om forløbet og 
resultatet af klagen inden for en rimelig 
frist, navnlig hvis yderligere undersøgelse 
eller koordinering med en anden 
tilsynsmyndighed er nødvendig

b) hører klager, der indgives af en 
registreret, undersøger, så vidt det er 
hensigtsmæssigt, sagen og underretter den 
registrerede eller sammenslutningen om 
forløbet og resultatet af klagen inden for en 
rimelig frist, navnlig hvis yderligere 
undersøgelse eller koordinering med en 
anden tilsynsmyndighed er nødvendig

Or. en

Begrundelse

Databeskyttelse er en personlig grundlæggende rettighed, som ikke kan overføres.

Ændringsforslag 2602
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed 
og underretter den registrerede, hvis 
vedkommende har indgivet en klage til 
denne tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller
specifikke og dokumenterede oplysninger 
om mulig ulovlig behandling eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed 
og underretter den registrerede, hvis 
vedkommende har indgivet en klage til 
denne tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

Or. en
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Begrundelse

Giver udtrykkeligt tilsynsorganer mandat til at indlede undersøgelser på grundlag af 
indberetninger fra en informant (frem for en klage fra en registreret).

Ændringsforslag 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed 
og underretter den registrerede, hvis 
vedkommende har indgivet en klage til 
denne tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed
eller politimyndighed og underretter den 
registrerede, hvis vedkommende har 
indgivet en klage til denne 
tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

Or. es

Ændringsforslag 2604
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed 
og underretter den registrerede, hvis 
vedkommende har indgivet en klage til 
denne tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

d) gennemfører undersøgelser på eget 
initiativ, ved modtagelsen af oplysninger 
om ulovlig behandling af 
personoplysninger, på grundlag af en 
klage eller efter anmodning fra en anden 
tilsynsmyndighed og underretter den 
registrerede, hvis vedkommende har 
indgivet en klage til denne 
tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist

Or. es
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Begrundelse

Tilsynsmyndighedens opgaver omfatter specifikt undersøgelser på grundlag af klager 
modtaget både fra informanter og fra de registrerede selv.

Ændringsforslag 2605
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) høres af medlemsstaternes institutioner 
og organer om administrative 
foranstaltninger til beskyttelse af personers 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 2606
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) beslutter, hvornår der skal foretages 
en konsekvensanalyse vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred jf. artikel 
33, navnlig når den høres af 
medlemsstaternes institutioner og organer 
om administrative foranstaltninger til 
beskyttelse af personers rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysning

Or. en
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Ændringsforslag 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fører et offentligt register over alle 
forudgående underretning fra 
registeransvarlige eller registerførere om 
påtænkte behandlingsaktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1c.

Or. en

Ændringsforslag 2608
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) giver mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder, der fungerer 
som registeransvarlige og registerførere, 
en omfattende liste over deres 
ansvarsområder og forpligtelser i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

SMV'er har ikke ressourcer til at gøre sig bekendt med alle relevante bestemmelser i den nye 
lovgivning. Med henblik på at undgå uforsætlig manglende overholdelse bør 
tilsynsmyndigheden udsende overholdelsestjeklister.

Ændringsforslag 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
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Artikel 52 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) koordinerer certificeringspolitikker på 
deres område i henhold til artikel 39.

Or. es

Ændringsforslag 2610
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed styrker 
offentlighedens kendskab til risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger med 
særlig fokus på aktiviteter, der er direkte 
rettet mod børn.

2. Hver tilsynsmyndighed styrker 
offentlighedens kendskab til risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og til 
passende foranstaltninger til personlig 
beskyttelse med særlig fokus på aktiviteter, 
der er direkte rettet mod børn.

Or. en

Begrundelse

Datasikkerhed er et væsentligt element i databeskyttelsen og bør derfor indgå i artiklen.

Ændringsforslag 2611
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed styrker 
offentlighedens kendskab til risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger med 
særlig fokus på aktiviteter, der er direkte 
rettet mod børn.

2. Hver tilsynsmyndighed styrker 
offentlighedens kendskab til risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og til 
passende foranstaltninger til at beskytte 
sig selv med særlig fokus på aktiviteter, der 
er direkte rettet mod børn.
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Or. en

Begrundelse

Som foreslået i en resolution fra de tyske databeskyttelsesmyndigheders konference i 2012.

Ændringsforslag 2612
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hver tilsynsmyndighed styrker 
sammen med Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd registeransvarliges og 
registerføreres kendskab til risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger. Dette 
omfatter et register over sanktioner og 
brud. Registret skal indeholde dels en så 
detaljeret beskrivelse af alle advarsler og 
sanktioner som muligt og dels løsningen 
af brud.

Or. en

Begrundelse

Dette øger registeransvarliges og registerføreres kendskab og sikrer en ensartet anvendelse i 
EU.

Ændringsforslag 2613
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tilsynsmyndigheden må ikke 
videregive modtagne oplysninger, hvis 
sådan videregivelse kan krænke andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
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herunder den registeransvarliges eller 
registerførerens. Det gælder navnlig:
a) oplysninger vedrørende den 
registeransvarliges eller registerførerens 
økonomiske interesser og 
forretningshemmeligheder
b) de sikkerhedsforanstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 30 
og 
c) oplysninger, som er fortrolige i henhold 
til Unionens eller medlemsstaternes 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at sikre, at oplysninger, der videregives til tilsynsmyndigheden, 
holdes fortrolige.

Ændringsforslag 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden rådgiver efter 
anmodning en registreret om udøvelsen af 
vedkommendes rettigheder i henhold til 
denne forordning og samarbejder i den 
forbindelse med tilsynsmyndighederne i 
andre medlemsstater, hvis det er relevant.

3. Den kompetente tilsynsmyndighed
rådgiver efter anmodning en registreret om 
udøvelsen af vedkommendes rettigheder i 
henhold til denne forordning og 
samarbejder i den forbindelse med 
tilsynsmyndighederne i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 2615
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden rådgiver efter 
anmodning en registreret om udøvelsen af 
vedkommendes rettigheder i henhold til 
denne forordning og samarbejder i den 
forbindelse med tilsynsmyndighederne i 
andre medlemsstater, hvis det er relevant.

3. Den kompetente tilsynsmyndighed
rådgiver efter anmodning en registreret om 
udøvelsen af vedkommendes rettigheder i 
henhold til denne forordning og 
samarbejder i den forbindelse med 
tilsynsmyndighederne i andre 
medlemsstater, hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
tilsynsmyndigheden opkræve et gebyr eller 
undlade at iværksætte den handling, den 
registrerede anmoder om. 
Tilsynsmyndigheden bærer ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er tydeligt 
overdreven.

6. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
tilsynsmyndigheden opkræve et gebyr for
at iværksætte den handling, den 
registrerede anmoder om. Niveauet for 
dette gebyr må ikke overstige udgifterne 
til iværksættelse af den ønskede handling.
Tilsynsmyndigheden bærer ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er tydeligt 
overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 2617
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 52 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan
tilsynsmyndigheden opkræve et gebyr eller 
undlade at iværksætte den handling, den 
registrerede anmoder om. 
Tilsynsmyndigheden bærer ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er tydeligt 
overdreven.

6. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
tilsynsmyndigheden opkræve et gebyr eller 
undlade at iværksætte den handling, den 
registrerede anmoder om. 
Tilsynsmyndigheden beviser, hvis den 
anmodes derom, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

Or. en


