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Ændringsforslag 2951
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Kapitel II (generelle principper) kapitel 
III (den registreredes rettigheder), kapitel 
IV (den registeransvarlige og 
registerføreren), kapitel V (videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer), kapitel VI
(uafhængige tilsynsmyndigheder), kapitel 
VII (samarbejde og sammenhæng) samt 
artikel 73, 74, 76 og 79 i kapitel VIII 
(klageadgang, ansvar og sanktioner) 
finder ikke anvendelse på behandling af 
personoplysninger, der udelukkende finder 
sted i journalistisk øjemed eller med 
henblik på kunstnerisk eller litterær 
virksomhed for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed.

Or. en

Begrundelse

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Ændringsforslag 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III,
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV,
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og 
internationale organisationer i kapitel V,
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra hele kapitel II, kapitel III, 
kapitel IV, kapitel V, kapitel VI og kapitel 
VII for at forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med reglerne for 
ytringsfrihed i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og 
henvisningen heri til EMRK.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen i Kommissionens forslag kan misforstås og kan føre til den fortolkning, at 
visse artikler eller bestemmelser i de relevante kapitler kan begrænses på grund af 
ytringsfriheden. Den ændrede formulering er utvetydig og retlig tydelig. Endvidere er 
formuleringen "alene i journalistisk øjemed eller med henblik på kunstnerisk eller litterær 
virksomhed" ikke tilstrækkelig bred og kan give problemer for medietjenester, der behandler 
fortrolige data i forbindelse med deres journalistiske arbejde, selv om selve behandlingen ikke 
er journalistisk.

Ændringsforslag 2953
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII, når det er 
nødvendigt for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og henvisningen heri til 
EMRK.

Or. en

Ændringsforslag 2954
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer i kapitel V, 
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bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og henvisningen heri til 
EMRK.

Or. en

Begrundelse

Identisk med ordførerens ændringsforslag 324 med undtagelse af, at "når det er nødvendigt" 
ikke tilføjes. Denne formulering kan fejlfortolkes som en svækkelse af medlemsstaternes 
forpligtelse til at fastsætte fritagelse og undtagelser af hensyn til ytringsfriheden.

Ændringsforslag 2955
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII, når det er 
nødvendigt for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
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med reglerne for ytringsfrihed. rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i 
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII og 
bestemmelserne om behandling til 
sundhedsformål, behandling til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål i dette kapitel, når det er 
nødvendigt i forbindelse med behandling 
af personoplysninger, der udelukkende 
finder sted i journalistisk øjemed eller med 
henblik på kunstnerisk eller litterær 
virksomhed for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed.

Or. en

Begrundelse

Dette er foreneligt med artikel 81 og 83.
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Ændringsforslag 2957
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Kapitel II (generelle principper) kapitel 
III (den registreredes rettigheder), kapitel 
IV (den registeransvarlige og 
registerføreren), kapitel V (videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer), kapitel VI 
(uafhængige tilsynsmyndigheder), kapitel 
VII (samarbejde og sammenhæng) samt 
artikel 73, 74, 76 og 79 i kapitel VIII 
(klageadgang, ansvar og sanktioner) 
finder ikke anvendelse på behandling af 
personoplysninger, der udelukkende finder 
sted i journalistisk øjemed eller med 
henblik på kunstnerisk eller litterær 
virksomhed for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne for ytringsfrihed.

Or. en

Ændringsforslag 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i
kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 

1. Kapitel II, bestemmelserne om den 
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer i kapitel V, 
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bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII bør ikke finde 
anvendelse i forbindelse med behandling 
af personoplysninger, der finder sted i 
journalistisk øjemed eller med henblik på 
kunstnerisk eller litterær virksomhed for at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med reglerne for 
ytringsfrihed, ligeledes under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og nye 
digitale medier.

Or. en

Ændringsforslag 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter kun 
bestemmelser om fritagelser eller 
undtagelser fra de generelle principper i
kapitel II, bestemmelserne om den
registreredes rettigheder i kapitel III, 
bestemmelserne om den registeransvarlige 
og registerføreren i kapitel IV,
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande og
internationale organisationer i kapitel V, 
bestemmelserne om uafhængige 
tilsynsmyndigheder i kapitel VI og 
bestemmelserne om samarbejde og 
sammenhæng i kapitel VII i forbindelse 
med behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.

1. Kapitel II (generelle principper), kapitel 
III (den registreredes rettigheder), kapitel 
IV (den registeransvarlige og 
registerføreren), kapitel V (videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer), kapitel VI 
(uafhængige tilsynsmyndigheder), kapitel
VII (samarbejde og sammenhæng) samt 
artikel 73, 74, 76 og 79 i kapitel VIII 
(klageadgang, ansvar og sanktioner) og 
kapitel X finder ikke anvendelse på
behandling af personoplysninger, der 
udelukkende finder sted i journalistisk 
øjemed eller med henblik på kunstnerisk 
eller litterær virksomhed for at forene 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
med reglerne for ytringsfrihed.
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Or. de

Begrundelse

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Ændringsforslag 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med princippet om 
offentlig indsigt i officielle dokumenter 
må personoplysninger i dokumenter, som 
en offentlig myndighed eller et offentligt 
organ er i besiddelse af, videregives af 
denne myndighed eller dette organ i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
lovgivning vedrørende offentlig indsigt i 
officielle dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at den offentlige indsigt i officielle anliggender ikke hindres unødigt af 
regler om beskyttelse af personoplysninger, og at princippet om offentlig indsigt i officielle 
dokumenter garanteres i denne forordning.

Ændringsforslag 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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Artikel 80 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
skal udsende vejledning om, hvornår 
fritagelser eller undtagelser i 
overensstemmelse med stk. 1 kan være 
nødvendige, efter høring af 
repræsentanter for pressen, forfattere og 
kunstnere, registrerede personer samt 
relevante civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
skal udsende vejledning om, hvornår 
fritagelser eller undtagelser i 
overensstemmelse med stk. 1 kan være 
nødvendige, efter høring af 
repræsentanter for pressen, forfattere og 
kunstnere, registrerede personer samt 
relevante civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

For at styrke beskyttelsen af ytringsfriheden og forskningsfriheden.

Ændringsforslag 2963
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2964
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2965
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2966
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2967
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Behandling af personoplysninger og 
offentlig indsigt i officielle 
dokumenter
Personoplysninger i dokumenter, som 
en offentlig myndighed eller et 
offentligt organ er i besiddelse af, må 
videregives af denne myndighed eller 
dette organ i overensstemmelse med 
medlemsstatens lovgivning vedrørende 
offentlig indsigt i officielle 
dokumenter, hvilket forener retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
princippet om offentlig indsigt i 
officielle dokumenter.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at offentligt tilsyn med offentlige anliggender ikke hindres 
uforholdsmæssigt af databeskyttelsesregler. Som det er kommet til udtryk i udtalelser fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Artikel 29-gruppen og Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder, bør princippet om aktindsigt i offentlige dokumenter derfor 
garanteres i en artikel og ikke blot i en betragtning.

Ændringsforslag 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Behandling af personoplysninger og 
offentlig indsigt i officielle 
dokumenter
Personoplysninger i dokumenter, som 
en offentlig myndighed eller et 
offentligt organ er i besiddelse af, må 
videregives af denne myndighed eller 
dette organ i overensstemmelse med 
EU's eller medlemsstatens lovgivning 
vedrørende offentlig indsigt i officielle 
dokumenter for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
princippet om offentlig indsigt i 
officielle dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 2969
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
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Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Aktindsigt
1. Medlemsstaterne kan i deres 
nationale lovgivning fastsætte de 
regler, som er nødvendige for at 
forene retten til aktindsigt med 
principperne i kapitel 2.
2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest på 
den dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 
2, og underretter den omgående om 
eventuelle senere ændringer af disse.

Or. en

Begrundelse

(Se ændringsforslag 11 fra ordføreren til betragtning 18.) Denne klausul sikrer, at 
eksisterende lovgivning om ytringsfrihed og aktindsigt ikke påvirkes.

Ændringsforslag 2970
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Medlemsstaterne kan bestemme, på 
hvilke betingelser et nationalt id-
nummer eller andre almene midler til 
identifikation kan gøres til genstand 
for behandling.

Or. en
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Ændringsforslag 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Behandling af personoplysninger og 
princippet om offentlig indsigt i 
officielle dokumenter
Denne forordning giver mulighed for, 
at der ved gennemførelsen af de 
principper, der er fastsat heri, kan 
tages hensyn til princippet om 
aktindsigt i offentlige dokumenter. 
Personoplysninger i dokumenter, der 
opbevares af en offentlig myndighed 
eller et offentligt organ, kan 
fremlægges af den pågældende 
myndighed eller det pågældende organ 
i overensstemmelse med 
medlemsstaternes lovgivning, som den 
offentlige myndighed eller det
offentlige organ er underlagt. Denne 
lovgivning skal forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger og 
princippet om offentlig indsigt i 
officielle dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 2972
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 81 udgår
Behandling af personoplysninger om 

helbredsforhold
1. Under overholdelse af denne 
forordning og i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, litra h), foretages 
behandling af personlige 
helbredsoplysninger på grundlag af EU-
retten eller medlemsstatslovgivning, som 
fastsætter tilstrækkelige og specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser, og som 
er nødvendig:
a) i forbindelse med forebyggende 
medicin, arbejdsmedicin, medicinsk 
diagnose, sygepleje eller 
patientbehandling eller forvaltning af 
læge- og sundhedstjenester, og hvis 
behandlingen af disse oplysninger 
foretages af en erhvervsudøvende i 
sundhedssektoren, der i henhold til 
medlemsstatens lovgivning eller regler, 
der er fastsat af kompetente nationale 
organer, har tavshedspligt, eller af en 
anden person med tilsvarende 
tavshedspligt
b) af hensyn til folkesundheden, f.eks. 
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici 
på tværs af grænserne eller sikring af 
høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder 
for bl.a. lægemidler eller lægeudstyr
c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.
2. Behandling af personoplysninger, der 
er nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, f.eks. 
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patientregistre, der oprettes for at 
forbedre diagnosticering og 
differentiering af lignende sygdomstyper 
samt forberedelse af forsøgsbehandlinger, 
er underlagt de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 83.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2973
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med forebyggende 
medicin, arbejdsmedicin, medicinsk 
diagnose, sygepleje eller patientbehandling 
eller forvaltning af læge- og sundheds-
tjenester, og hvis behandlingen af disse 
oplysninger foretages af en 
erhvervsudøvende i sundhedssektoren, der 
i henhold til medlemsstatens lovgivning 
eller regler, der er fastsat af kompetente 
nationale organer, har tavshedspligt, eller 
af en anden person med tilsvarende 
tavshedspligt

a) i forbindelse med forebyggende 
medicin, videnskabelig forskning,
arbejdsmedicin, medicinsk diagnose, 
sygepleje eller patientbehandling eller 
forvaltning af læge- og sundhedstjenester, 
og hvis behandlingen af disse oplysninger 
foretages af en erhvervsudøvende i 
sundhedssektoren, der i henhold til 
medlemsstatens lovgivning eller regler, der 
er fastsat af kompetente nationale organer, 
har tavshedspligt, eller af en anden person 
med tilsvarende tavshedspligt

Or. fr
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Ændringsforslag 2974
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Med forbehold for undtagelsen i stk. 
1, litra b), må personoplysninger, som 
ikke hører under de kategorier af 
oplysninger, der er omfattet af artikel 8 og 
9, kun behandles til historiske, statistiske 
eller videnskabelige forskningsformål 
med de registreredes samtykke. Dette 
samtykke kan gives som et bredt samtykke 
for hele anvendelsesområdet af 
indholdsspecifik forskning.

Or. en

Ændringsforslag 2975
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af hensyn til folkesundheden, f.eks. 
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici på 
tværs af grænserne eller sikring af høje 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr

b) af hensyn til folkesundheden, f.eks. 
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici på 
tværs af grænserne eller sikring af høje 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr, og når 
sådanne oplysninger behandles af en 
person, der har tavshedspligt

Or. fr

Ændringsforslag 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
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Artikel 81 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af hensyn til folkesundheden, f.eks.
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici på 
tværs af grænserne eller sikring af høje 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr

b) af hensyn til folkesundheden, herunder
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici på 
tværs af grænserne eller sikring af høje 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr

Or. es

Ændringsforslag 2977
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af hensyn til folkesundheden, f.eks. 
beskyttelse mod alvorlige sundhedsrisici på 
tværs af grænserne eller sikring af høje 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for bl.a. 
lægemidler eller lægeudstyr

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 2978
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen og levering af 
sundhedsydelser.
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Or. en

Ændringsforslag 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen og levering af 
sundhedsydelser. Denne behandling af 
personlige helbredsoplysninger af 
samfundsinteresse bør ikke medføre, at 
tredjeparter såsom arbejdsgivere, 
forsikringsselskaber eller pengeinstitutter 
behandler oplysninger til andre formål.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at gentage betragtning 123 i artikel 81. Dette bekræfter, at tredjeparter 
såsom arbejdsgivere, forsikringsselskaber eller pengeinstitutter ikke kan behandle personlige 
helbredsoplysninger til andre formål.

Ændringsforslag 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, for at sikre missionen som 
defineret i medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder kvaliteten og 
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om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

Or. en

Begrundelse

Med sin nuværende formulering betyder artikel 81, stk. 1, litra c), at behandling af personlige 
helbredsoplysninger er nødvendig af hensyn til social sikring, men formuleringen kan ses som 
begrænsende.

Ændringsforslag 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen og levering af 
sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag 2982
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
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Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen, samt i forbindelse 
med socialsikringsopgaver fastlagt i 
medlemsstaternes nationale lovgivning.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre medlemsstaterne større fleksibilitet i anvendelsen af 
personoplysninger på socialsikringsområdet, hvor det er påkrævet af hensyn til 
kompleksiteten og målsætningen.

Ændringsforslag 2983
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten og 
rentabiliteten af de procedurer, der 
anvendes i forbindelse med ansøgninger 
om ydelser og tjenester inden for 
sygesikringsordningen.

c) af hensyn til andre samfundsmæssige 
interesser på områder, som f.eks. social 
sikring, navnlig for at sikre kvaliteten af de 
procedurer, der anvendes i forbindelse med 
ansøgninger om ydelser og tjenester inden 
for sygesikringsordningen.

Or. fr

Begrundelse

Kvalitet og sikkerhed bør høre til de grundlæggende garantier i forbindelse med 
databeskyttelse og i endnu højere grad, når det drejer sig om sundhedsoplysninger, hvis 
særlige følsomhed bør understreges. Disse garantier og de foranstaltninger, som skal sikre 
opnåelsen heraf, er meget vigtige især med den nuværende udbredelse af elektronisk 
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udveksling af sundhedsoplysninger, hvilket kræver en bedre beskyttelse af disse oplysninger.

Ændringsforslag 2984
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) med det formål at indgå eller opfylde 
forsikringsaftaler, navnlig med henblik på 
at foretage en vurdering af forsikrede 
risici, beregning af præmier, afvikling af 
krav samt udbetaling af ydelser og 
forebyggelse og sporing af svig i 
forsikringsaftaler. 

Or. en

Begrundelse

Behandling af relevante helbredsoplysninger har afgørende betydning, f.eks. i forbindelse 
med forsikringsydelser (f.eks. livsforsikring), og skal tillades til vurdering af de dækkede 
risici, beregning af præmier og afvikling af krav samt udbetaling af ydelser uden forpligtelse 
til at indhente den registreredes eksplicitte, specifikke og informerede samtykke forud for hver 
behandling.

Ændringsforslag 2985
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, f.eks. 
patientregistre, der oprettes for at forbedre 
diagnosticering og differentiering af 
lignende sygdomstyper samt forberedelse 
af forsøgsbehandlinger, er underlagt de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i 

2. Med forbehold af undtagelser og 
fritagelser i artikel 80 er behandling af 
personoplysninger, der er nødvendig til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, f.eks. patientregistre, der 
oprettes for at forbedre diagnosticering og 
differentiering af lignende sygdomstyper 
samt forberedelse af forsøgsbehandlinger, 
underlagt de betingelser og garantier, der er 
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artikel 83. omhandlet i artikel 83.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at artikel 81 supplerer, ikke begrænser, artikel 80.

Ændringsforslag 2986
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der er
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, f.eks. 
patientregistre, der oprettes for at 
forbedre diagnosticering og 
differentiering af lignende sygdomstyper 
samt forberedelse af forsøgsbehandlinger,
er underlagt de betingelser og garantier, der 
er omhandlet i artikel 83.

2. Behandling af personoplysninger, der er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er
udelukkende tilladt med den registreredes 
samtykke og er underlagt de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

Or. en

Ændringsforslag 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt den registrerede skal give sit 
samtykke til behandling af personlige 
helbredsoplysninger, bør det være muligt 
at vælge et bredt samtykke. 
Medlemsstaterne kan under alle 
omstændigheder fastlægge undtagelser 
fra kravet om samtykke til anvendelse af 
personoplysninger til forskning, jf. stk. 2, 
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for så vidt angår forskning af stor 
samfundsmæssig betydning. Sådanne 
undtagelser fra behandling er underlagt 
kravet om, at den, hvor det er rimeligt, 
skal udføres med anonymiserede eller 
pseudonymiserede oplysninger. 
Oplysninger skal gøres anonyme eller 
pseudonyme i overensstemmelse med de 
højest mulige tekniske standarder, og der 
skal træffes alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre 
genkendelse af de registrerede.

Or. en

Begrundelse

"Bredt samtykke" er en praktisk løsning til beskyttelse og fremme af sundhedsforskning.

Ændringsforslag 2988
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indsamling og videreanvendelse af
sundhedsoplysninger til kommercielle 
formål er ikke forenelig med denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 2989
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2990
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 

udgår
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samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 2992
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 

udgår
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og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2994
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2995
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b).
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personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2996
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at præcisere andre hensyn til 
samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet, jf. stk. 1, litra b), 
og at fastlægge kriterier og betingelser 
vedrørende garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2997
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En registeransvarlig eller en 
registerfører kan videregive 
personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation til 
sundhedsformål, hvis:
a) disse formål ikke med rimelighed 
kan opfyldes ved behandling af 
oplysninger, som ikke muliggør eller 
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ikke længere muliggør identifikation 
af den registrerede
b) modtageren ikke med rimelighed 
har adgang til oplysninger, der gør det 
muligt at knytte oplysninger til en 
identificeret eller identificerbar 
registreret, og
c) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren 
og modtageren af oplysningerne 
forbyder identifikation af den 
registrerede og begrænser 
håndteringen i overensstemmelse med 
de betingelser og garantier, der er 
fastsat i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Videregivelsen af pseudonymiserede oplysninger til forskningsformål er lovlig.

Ændringsforslag 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Under overholdelse af denne
forordning må personoplysninger 
behandles med det formål at opfylde en 
fabrikants forudgående og efterfølgende 
markedsføringsforpligtelser med hensyn 
til klinisk vurdering af medicinsk udstyr.

Or. en

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.
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Ændringsforslag 2999
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 81 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 81a
Databehandling med henblik på 

håndhævelse af lovgivningen
Domstoles og fogeders behandling af 
personoplysninger er underlagt 
procesretten som fastsat af EU og 
medlemsstaterne. Dette skal sikre en 
hensigtsmæssig balance mellem kravet 
om en retshøring, beskyttelse af 
personoplysninger og forpligtelsen til at 
opretholde en effektiv retsbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Ændringsforslag 3000
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 81 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 81b
Databeskyttelsen vedrørende fuldbyrdelse 
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af domme og straffe
Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning 
vedtage specifikke lovgivningsmæssige 
bestemmelser, som præciserer 
betingelserne for behandling af 
personoplysninger i samfundet interesse 
ved domstole, offentlige 
anklagemyndigheder og fængsler i 
forbindelse med fuldbyrdelse af domme og 
straffe.

Or. de

Ændringsforslag 3001
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 udgår
Behandling i forbindelse med 

ansættelsesforhold
1. Under overholdelse af denne 
forordning kan medlemsstaterne vedtage 
specifikke bestemmelser, der regulerer 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele 
i forbindelse med ansættelse og i 
forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold.
2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
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underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Virkningen af at harmonisere retsgrundlaget i hele Europa gennem denne forordning bør 
omfatte beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold. Denne artikel 
udgår derfor.

Ændringsforslag 3002
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne ved lov eller 
kollektive overenskomster vedtage 
specifikke bestemmelser, der regulerer 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Or. en
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Ændringsforslag 3003
Claude Moraes

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. I overensstemmelse med reglerne i
denne forordning kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis regulere
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne eller kollektive 
overenskomster mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
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arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, straffedomme,
arbejdsmiljø, og i forbindelse med 
individuel eller kollektiv udøvelse og brug 
af rettigheder og fordele i forbindelse med 
ansættelse og i forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 3005
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. I overensstemmelse med reglerne i
denne forordning kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Dette er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne har ret til at tilskynde 
arbejdsmarkedets parter til eller give dem 
mulighed for at indgå kollektive 
overenskomster, som stiller 
arbejdstagerne bedre. 
Beskyttelsesniveauet i denne forordning 
skal være minimumsniveauet i henhold til 
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lovgivning eller kollektive 
overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. I overensstemmelse med denne 
forordning kan medlemsstaterne – gennem 
vedtagelse af lovbestemmelser – vedtage 
specifikke bestemmelser, der regulerer 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med, men ikke 
begrænset til, ansættelse og ansøgninger 
til stillinger inden for en koncern, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov og kollektive overenskomster,
virksomhedsaftaler og lønaftaler,
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Det er ikke tilladt at have et 
beskyttelsesniveau, der ligger under det 
niveau, der foreskrives i denne 
forordning.
Medlemsstaternes ret til at fastsætte 
beskyttelsesbestemmelser om behandling 
af personoplysninger i forbindelse med 
ansættelse, som er mere favorable for 
arbejdstagerne, berøres ikke.
Med forbehold af de øvrige bestemmelser 
i denne forordning omfatter 
medlemsstaternes lovbestemmelser, der er 
nævnt i stk. 1, som minimum følgende 
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minimumsnormer:

Or. de

Ændringsforslag 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne 
forordning kan medlemsstaterne vedtage 
specifikke bestemmelser, der regulerer 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger på 
arbejdsmarkedet, blandt andet i 
forbindelse med, men ikke begrænset til
ansættelse, ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold. Denne 
forordning anerkender den rolle, som 
arbejdsmarkedets parter spiller. I lande, 
hvor det er overladt til arbejdsmarkedets 
parter at regulere lønninger og forskellige 
andre arbejdsvilkår gennem kollektive 
overenskomster, bør der tages specifikt 
hensyn til arbejdsmarkedets parters 
forpligtelser og rettigheder i henhold til 
kollektive overenskomster, når artikel 6, 
stk. 1, litra f), finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 3008
Jean Lambert
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Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse,
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med reglerne i denne 
forordning og under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet ved 
lovgivningsmæssige bestemmelser vedtage 
specifikke bestemmelser, der regulerer 
behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med, men ikke 
begrænset til ansættelse og 
jobansøgninger inden for koncernen, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov og kollektive overenskomster,
virksomhedsaftaler, aftaler i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, arbejdets ledelse, 
planlægning og tilrettelæggelse, 
arbejdsmiljø, og i forbindelse med 
individuel eller kollektiv udøvelse og brug 
af rettigheder og fordele i forbindelse med 
ansættelse og i forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold.

Medlemsstaternes ret – eller 
arbejdsmarkedets parters ret via kollektive 
overenskomster – til ved behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
ansættelsesforhold at fastsætte 
beskyttelsesbestemmelser, der er 
gunstigere for arbejdstageren, berøres 
ikke.

Or. en

Ændringsforslag 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser, der regulerer behandlingen 
af arbejdstageres personoplysninger i 
ansættelsesforhold, blandt andet i 
forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

1. I overensstemmelse med reglerne i
denne forordning kan medlemsstaterne 
vedtage specifikke bestemmelser, der 
regulerer behandlingen af arbejdstageres 
personoplysninger i ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele i 
forbindelse med ansættelse og i forbindelse 
med ophør af ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes ret til at fastsætte 
beskyttelsesbestemmelser om behandling 
af personoplysninger i forbindelse med 
ansættelse, som er mere favorable for 
arbejdstagerne, berøres ikke.

Or. de

Ændringsforslag 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Profilering i ansættelsessammenhæng 
er ikke tilladt.

Or. de

Ændringsforslag 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende databehandling fra 
arbejdsgiverens side i 
ansættelsesforhold er forbudt:
a) data, der behandles, uden at 
arbejdstageren på forhånd oplyses 
herom, jf. artikel 14
b) genetiske data
c) medicinske data
d) overvågning fra fagforeningers og 
arbejdstagerrepræsentanters side 
under varetagelsen af deres opgaver, 
herunder sortlistning af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdstageres personoplysninger må 
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udelukkende behandles på måder eller til 
formål, som:
a) er bindende fastsat ved national 
lovgivning
b) er nødvendige som grundlag for 
ansættelse eller for at gennemføre eller 
opsige et ansættelsesforløb
c) er nødvendige for at opfylde 
forpligtelserne i en ansættelseskontrakt 
eller for at udøve ansættelsesrelaterede 
rettigheder
d) er nødvendige for it-systemernes 
hensigtsmæssige funktion, eller
e) er nødvendige for interne 
tjenesteydelser, som en arbejdstager
benytter uden at være forpligtet dertil.

Or. de

Ændringsforslag 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende databehandling fra 
arbejdsgiverens eller en tredjeparts 
side, som direkte eller indirekte er 
knyttet til arbejdsgiveren eller arbejder 
efter arbejdsgiverens ordre eller på 
dennes regning, i et 
ansættelsesforhold er forbudt: 
a) uden at arbejdstageren på forhånd 
oplyses herom, jf. artikel 14
b) permanent kontrol med 
arbejdstagere eller kontrol med deres 
resultater og adfærd, uanset den 
anvendte teknologi
c) genetiske data
d) medicinske data
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e) overvågning fra fagforeningers og 
arbejdstagerrepræsentanters side 
under varetagelsen af deres opgaver, 
herunder sortlistning af arbejdstagere.
Dette gælder arbejdstageres og 
ansøgeres personlige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Personoplysninger om arbejdstagere, 
navnlig følsomme oplysninger, såsom 
politisk overbevisning og tilhørsforhold til 
og aktiviteter i fagforeninger, må under 
ingen omstændigheder anvendes til at 
opføre arbejdstagere på såkaldte "sorte 
lister" og kontrollere eller afholde dem 
fra at få adgang til fremtidig 
beskæftigelse. Behandling, anvendelse i 
ansættelsesforhold, udarbejdelse og 
videregivelse af sorte lister over 
arbejdstagere er forbudt. Medlemsstaterne 
udøver kontrol og vedtager passende 
sanktioner i overensstemmelse med artikel 
79, stk. 6, for at sikre, at denne 
bestemmelse gennemføres.

Or. de

Ændringsforslag 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Behandling i forbindelse med 
social sikring
Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning 
vedtage specifikke lovgivningsmæssige 
bestemmelser, som præciserer 
betingelserne for behandling af 
personoplysninger i de offentlige og 
private institutioner og myndigheder, 
der er ansvarlige for social sikring, 
hvis det sker i samfundets interesse.
Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest på 
den dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 
2, og underretter den omgående om 
eventuelle senere ændringer af disse.

Or. en

Begrundelse

Behandling af personoplysninger i forbindelse med social sikring udføres af både offentlige 
og private organer, der arbejder uden fortjeneste for øje.

Ændringsforslag 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Med forbehold af de øvrige 
bestemmelser i denne forordning omfatter 
medlemsstaternes lovbestemmelser, der er 
nævnt i stk. 1, som minimum følgende 
minimumsnormer:
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a) Behandling af data om ansatte er ikke 
tilladt, hvis arbejdstagerne ikke har 
kendskab hertil. Arbejdstagernes privatliv 
og private sfære skal altid respekteres.
b) Optisk-elektronisk overvågning af de 
dele af virksomheden, der ikke er 
offentligt tilgængelige, og som 
arbejdstagerne i overvejende grad bruger 
til private formål, er ikke tilladt. Dette 
gælder navnlig toiletter, 
omklædningsrum, pauserum og soverum.
c) Optisk-elektronisk overvågning af de 
dele af virksomheden, der er offentligt 
tilgængelige, og de dele, der ikke er 
offentligt tilgængelige, og som ikke i 
overvejende grad bruges af 
arbejdstagerne til private formål, er kun 
tilladt i det omfang, det er absolut 
nødvendigt af hensyn til arbejdstagernes
og virksomhedens sikkerhed. Dette gælder 
navnlig receptionsområder, foyerer, 
kontorer, værksteder og lignende.
d) I videst muligt omfang bør overvågning 
af de offentligt tilgængelige dele af 
virksomheden ikke omfatte overvågning 
af arbejdstageren, hvor denne udfører sit 
arbejde. Inden overvågningen finder sted, 
skal arbejdstageren informeres om, 
hvornår og hvor længe 
overvågningsudstyret vil blive benyttet.
e) Akustisk-elektronisk overvågning er 
kun tilladt af tvingende hensyn til den 
offentlige sikkerhed, eksempelvis i 
cockpittet på et fly. Hemmelig 
overvågning er aldrig tilladt.
f) Enhver form for overvågning af 
arbejdstagernes repræsentanter, der er 
omfattet af EU-lovgivning eller national 
lovgivning og/eller praksis, herunder 
fagforeningsrepræsentanter, er forbudt 
for så vidt angår deres aktiviteter som 
repræsentanter. Tilsvarende gælder for 
sortlistning.
g) Sundhedsoplysninger om 
arbejdstagere, navnlig oplysninger, der 
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indhentes i forbindelse med 
arbejdsmedicinske undersøgelser i 
henhold til artikel 81, stk. 1, litra a), må 
ligeledes ikke videregives til 
arbejdstageren.
h) Profilering og behandling, hvormed 
formålet er at udføre permanent 
overvågning af arbejdstagere, disses 
arbejde eller adfærd, er ikke tilladt. Dette 
gælder uanset, hvilken teknologi der 
anvendes.

Or. de

Ændringsforslag 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Overvågning med henblik på at følge 
arbejdstagerens arbejde er ikke tilladt.

Or. de

Ændringsforslag 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 
1a, litra b)-e), og med henblik på denne 
forordning er det tilladt i forbindelse med 
national lovgivning eller overenskomster 
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere –
forudsat at der er fastsat lov derfor – at 
skabe grundlag for tilladeligheden af 
specifikke procedurer, udarbejdelsen af 
procedurer og gennemførelse eller at 
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forbyde behandling.

Or. de

Ændringsforslag 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Behandling af data om ansatte er ikke 
tilladt, hvis arbejdstagerne ikke har 
kendskab hertil. Arbejdstagernes privatliv
og private sfære skal altid respekteres.

Or. de

Ændringsforslag 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Hvis der er oprettet et repræsentativt 
organ for medarbejderne i en virksomhed 
i overensstemmelse med medlemsstatens 
lovgivning, må arbejdsgiveren kun 
foretage behandling, forudsat at den 
lovbestemte medbestemmelsesret er blevet 
overholdt.

Or. de

Ændringsforslag 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Åben optisk-elektronisk overvågning 
og/eller åben akustisk-elektronisk 
overvågning af de dele af virksomheden, 
der ikke er offentligt tilgængelige, og som 
arbejdstagerne i overvejende grad bruger 
til private formål, er ikke tilladt. Dette 
gælder navnlig toiletter, 
omklædningsrum, pauserum og soverum.
Åben optisk-elektronisk overvågning 
og/eller åben akustisk-elektronisk 
overvågning af de dele af virksomheden, 
der er offentligt tilgængelige, eller de dele, 
der ikke er offentligt tilgængelige, og som 
ikke i overvejende grad bruges af 
medarbejderne til private formål, er kun 
tilladt i det omfang, det er absolut 
nødvendigt af hensyn til medarbejdernes 
og virksomhedens sikkerhed. Dette gælder 
navnlig receptionsområder, foyerer, 
kontorer, værksteder og lignende.
Overvågning af de offentligt tilgængelige 
dele af virksomheden bør ikke omfatte 
overvågning af medarbejderen, hvor 
denne udfører sit arbejde, dog undtaget 
tilfælde, hvor dette ikke kan undgås.
Inden overvågningen finder sted, skal 
medarbejderen informeres om, hvornår 
og hvor længe overvågningsudstyret vil 
blive benyttet. Optagelser fra 
overvågningen skal slettes efter kort tid og 
senest en måned efter, at overvågningen 
har fundet sted. Hemmelig overvågning er 
aldrig tilladt.

Or. de

Ændringsforslag 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Hvis hensigten er at videregive 
oplysninger om medarbejdere til enheder, 
der ikke er omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, skal medarbejderens 
databeskyttelsesansvarlige uden 
undtagelse foretage en vurdering efter 
artikel 33.

Or. de

Ændringsforslag 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Hvis virksomheder i forbindelse med 
obligatoriske lægeundersøgelser og/eller 
egnethedstest indsamler eller behandler 
personoplysninger, skal de på forhånd 
meddele ansøgeren eller medarbejderen 
om, hvad oplysningerne anvendes til, og 
efterfølgende meddele dem disse 
oplysninger sammen med resultaterne og 
forklare betydningen heraf. Indsamling af 
data med henblik på genetiske test og 
analyser er forbudt.
Indsamling og behandling af 
personoplysninger som led i 
lægeundersøgelser og/eller egnethedstest 
skal være påkrævet i forhold til 
beskyttelse af sundheden på 
arbejdspladsen og forebyggende 
sundhedspleje men henvisning til 
ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren må 
ikke have direkte adgang til 
oplysningerne. Oplysninger om ansøgere 
skal behandles på samme måde som 
oplysninger om medarbejdere.



PE506.173v03-00 50/115 AM\929832DA.doc

DA

Det er ikke tilladt at indhente 
sundhedsoplysninger med henblik på 
afskedigelse af sundhedsmæssige årsager.

Or. de

Ændringsforslag 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Oplysninger om medarbejderes adfærd 
eller arbejdsindsats, der er indhentet eller 
behandlet i strid med denne forordning,
må hverken anvendes retsligt eller 
udenretsligt.

Or. de

Ændringsforslag 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. Der kan fastlægges lovbestemmelser, 
navnlig gennem overenskomster, hvori 
spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket 
omfang det er tilladt at anvende telefon, e-
mail, internet og andre 
telekommunikationstjenester også til 
private formål, reguleres. Anvendelse til 
private formål kan også tillades i en 
ansættelseskontrakt. Hvis privat brug er 
tilladt, er behandling af trafikdata, der er 
indsamlet med henvisning dertil, kun 
tilladt for at opretholde datasikkerheden 
og sikre, at telekommunikationsnet og 
telekommunikationstjenester fungerer 
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gnidningsfrit, samt til opkrævning af 
gebyrer, efter at medarbejderen er blevet 
informeret derom. Desuden må indholdet 
af private e-mails ikke analyseres.

Or. de

Ændringsforslag 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. Medarbejderes repræsentative organer 
og fagforeninger kan udøve rettigheder 
efter artikel 76 på vegne af de 
medarbejdere, de repræsenterer.

Or. de

Ændringsforslag 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1h. Indsamling og behandling af 
oplysninger/data om medarbejdere eller 
ansøgere via sociale netværk, der ikke 
decideret er jobportaler, er ikke tilladt.

Or. de

Ændringsforslag 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1h. Med forbehold af nationale 
lovbestemmelser om medarbejderes 
repræsentative organers 
medbestemmelsesret bør sidstnævnte være 
involveret i enhver beslutning:
a) ved udnævnelse af virksomhedens 
databeskyttelsesansvarlige i henhold til 
afdeling 4
b) ved oprettelse og tilpasning af 
databehandlingssystemer
c) ved udarbejdelsen af bindende 
virksomhedsinterne bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1i. Data om medarbejdere, der er 
ufuldstændige, hvis nøjagtighed anfægtes 
af medarbejdere, eller som er indsamlet 
ved hjælp af ulovlige metoder, må ikke 
bruges.

Or. de

Ændringsforslag 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 1 j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1j. Medarbejdere, som har modsat sig 
uberettigede undersøgelser eller 
anmodninger om oplysninger eller i 
sådanne situationer har afgivet falske 
oplysninger, eller som har protesteret mod 
uberettiget indsamling/brug af data om 
medarbejdere, må ikke stilles ugunstigt.

Or. de

Ændringsforslag 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1k. Med forbehold af informations- og 
medbestemmelsesrettighederne i henhold 
til den nationale arbejdslovgivning har 
arbejdstagernes repræsentanter og det 
europæiske samarbejdsudvalg følgende 
rettigheder:
a) retten til medbestemmelse ved 
udnævnelse af virksomhedens 
databeskyttelsesansvarlige (artikel 35, 
stk. 7)
b) retten til at jævnlig rådgivning og 
information fra virksomhedens 
databeskyttelsesansvarlige
c) retten til repræsentation af berørte 
arbejdstagere ved en ordinær national 
domstol (artikel 73) og mulighed for 
kollektivt søgsmål (artikel 75)
d) retten til medbestemmelse ved 
udarbejdelsen af bindende 
virksomhedsinterne bestemmelser (artikel 
43).
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Or. de

Ændringsforslag 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den straks om eventuelle 
senere ændringer af disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3034
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af obligatoriske 
helbredsundersøgelser af og prøver for 
ansøgere skal den registrerede 
underrettes, inden oplysningerne 
indsamles.

Or. en

Ændringsforslag 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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Artikel 82 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fagforeninger er berettiget til at 
repræsentere arbejdstagere, som indgiver 
klager til tilsynsmyndigheden, eller som 
søger domstolsprøvelse. Fagforeningerne 
er endvidere berettiget til at indgive 
kollektive søgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 3036
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indsamling og videreanvendelse af 
oplysninger om ansættelsesforhold til 
kommercielle formål er ikke forenelig 
med denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 3037
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Åben optisk-elektronisk kontrol eller 
biometriske systemer er kun tilladt i 
ekstraordinære tilfælde og kun med 
arbejdstagernes repræsentanters 
samtykke. Betingelserne for kontrol 
fastsættes ved lov eller kollektive 
overenskomster.
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Or. en

Ændringsforslag 3038
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 82 – 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 betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3039
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 82 – 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 betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 82 – 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 betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 3041
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 82 – 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 betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 82 – 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 betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 82 – 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 betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3044
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser vedrørende 
garantierne for behandling af 
personoplysninger til de formål, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 3045
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fagforeninger er berettiget til at 
repræsentere de pågældende 
arbejdstagere, som indgiver klager til 
tilsynsmyndigheden, eller som søger 
domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 3046
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. På forslag af Kommissionen tager 
Europa-Parlamentet og Rådet denne 
artikel op til revision senest to år efter den 
i artikel 91, stk. 2, nævnte dato.

Or. en

Ændringsforslag 3047
Csaba Sógor



PE506.173v03-00 60/115 AM\929832DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 82 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82a
Behandling i forbindelse med social 

sikring
1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning vedtage specifikke 
lovgivningsmæssige bestemmelser, som 
præciserer betingelserne for behandling 
af personoplysninger i de offentlige 
institutioner og myndigheder, der er 
ansvarlige for social sikring, hvis det sker 
i samfundets interesse.
2. Hver enkelt medlemsstat meddeler 
Kommissionen om de regler, den vedtager 
i den nationale lovgivning i henhold til 
stk. 1, senest den dato, der er fastsat i 
artikel 91, stk. 2, og om eventuelle senere 
ændringer, der påvirker reglerne, senest 
en måned efter vedtagelsen af 
ændringerne.

Or. hu

Begrundelse

"Straks" er et uhåndgribeligt begreb. Der skal fastsættes en nøjagtig frist.

Ændringsforslag 3048
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 82 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82a
Behandling i forbindelse med social 

sikring
1. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
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denne forordning vedtage specifikke 
lovgivningsmæssige bestemmelser, som 
præciserer betingelserne for behandling 
af personoplysninger i de offentlige og 
private institutioner og myndigheder, der 
er ansvarlige for social sikring, hvis det 
sker i samfundets interesse.

2. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1, senest på den 
dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, og 
underretter den omgående om eventuelle 
senere ændringer af disse.

Or. fr

Begrundelse

Her overtages ordførerens ændringsforslag 333 i hovedtrækkene. Imidlertid er behandlingen 
ikke begrænset til de offentlige institutioner og myndigheder, der er ansvarlige for social 
sikring, men gælder også for private organer som f.eks. gensidige socialforsikringsselskaber.

Ændringsforslag 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling af personoplysninger til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
forskningsformål

Behandling af personoplysninger til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
formål

Or. en

Begrundelse

Kommissionens formulering er uklar og åben for fortolkning. Det er uklart, om den henviser 
til historisk forskning, statistisk forskning og videnskabelig forskning. Det vil i så fald betyde 
en indsnævring af …

Ændringsforslag 3050
Axel Voss
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Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne 
forordning må personoplysninger kun 
behandles til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, hvis:

1. Personoplysninger må kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige
formål, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, hvis:

1. Under overholdelse af denne forordning 
må personoplysninger kun behandles til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, eller til præjudicielle, 
officielle eller administrative formål med 
henblik på fastsættelse af naturligt 
slægtskab, hvis:
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Or. es

Ændringsforslag 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) disse formål ikke ellers kan opfyldes ved 
behandling af oplysninger, som ikke 
muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede

a) disse formål ikke ellers kan opfyldes ved 
behandling af anonyme oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 3054
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der gør det muligt at 
knytte oplysninger til en identificeret eller 
identificerbar registreret, opbevares 
adskilt fra de øvrige oplysninger, så længe 
disse formål kan opfyldes på denne måde.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den registeransvarliges forpligtelse til at adskille identificerbare oplysninger fra andre 
oplysninger, inden de kan behandles til historiske, statistiske eller videnskabelige formål, er 
både byrdefuld og potentielt alt for dyr.

Ændringsforslag 3055
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der gør det muligt at 
knytte oplysninger til en identificeret eller 
identificerbar registreret, opbevares adskilt 
fra de øvrige oplysninger, så længe disse 
formål kan opfyldes på denne måde.

b) de oplysninger, der gør det muligt at 
knytte oplysninger til en identificeret eller 
identificerbar registreret, hvor det er 
teknisk og praktisk muligt, opbevares 
adskilt fra de øvrige oplysninger, så længe 
disse formål kan opfyldes på denne måde.

Or. en

Ændringsforslag 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der gør det muligt at 
knytte oplysninger til en identificeret eller 
identificerbar registreret, opbevares adskilt 
fra de øvrige oplysninger, så længe disse 
formål kan opfyldes på denne måde.

b) de oplysninger, der gør det muligt at 
knytte oplysninger til en identificeret eller 
identificerbar registreret, opbevares adskilt 
fra de øvrige oplysninger, så længe disse 
formål kan opfyldes på denne måde. De 
personoplysninger, som behandles til
præjudicielle, officielle eller 
administrative formål med henblik på 
fastsættelse af naturligt slægtskab, må 
kun videregives til de registrerede, når det 
er hensigtsmæssigt, og videregivelsen ikke 
har indflydelse på indgivelsen af klager 
over lovovertrædelser, hvis der findes 
lovbestemmelser derom.

Or. es

Ændringsforslag 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor oplysningerne skal behandles til 
videnskabelige forskningsformål, har det 
foreslåede videnskabelige 
forskningsprojekt modtaget en positiv 
udtalelse fra en uafhængig etisk 
forskningskomité.

Or. en

Begrundelse

Dette afspejler de etiske komitéers rolle, som er vigtig i forhold til at sikre og understøtte 
anvendelse af personoplysninger til forskning uden specifikt samtykke. Kombineret med 
ændringsforslaget til betragtning 124 stemmer artiklen med dette ændringsforslag overens 
med Verdenslægesammenslutningens Helsingforserklæring om etiske principper for 
medicinsk forskning med mennesker (2008).

Ændringsforslag 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) personoplysningerne behandles til at 
generere sammenfattede datarapporter, 
der udelukkende består af anonyme 
og/eller pseudonyme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 3059
Nils Torvalds

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor oplysningerne skal behandles til 
videnskabelige forskningsformål, har det 
foreslåede videnskabelige 
forskningsprojekt modtaget en positiv 
udtalelse fra en uafhængig etisk 
forskningskomité. 

Or. en

Ændringsforslag 3060
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Medlemsstaternes lovgivning kan 
fastlægge undtagelser fra kravet om 
samtykke til forskning, jf. stk. 1a, for så 
vidt angår forskning af usædvanlig stor 
samfundsmæssig betydning, hvis den 
relevante forskning ellers ikke kan 
gennemføres. Det sikres i 
overensstemmelse med de højeste tekniske 
standarder, at de pågældende data er 
anonyme, eller – såfremt det ikke er 
muligt til forskningsformål – at der 
anvendes pseudonymer, og der træffes 
alle nødvendige foranstaltninger til at 
forhindre, at de registrerede kan
identificeres. En sådan behandling er 
betinget af en forudgående godkendelse 
fra den kompetente tilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 3061
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) det ikke er muligt at knytte de 
behandlede oplysninger til en identificeret 
eller identificerbar registreret.

Or. fr

Ændringsforslag 3062
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senere behandling af oplysninger i 
historisk, statistisk eller videnskabeligt 
øjemed anses ikke for at være 
uforenelig med artikel 5, stk. 1, litra 
b), såfremt behandlingen:
a) er underlagt betingelserne og 
sikkerhedsbestemmelserne i denne 
artikel og
b) overholder al anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 



PE506.173v03-00 68/115 AM\929832DA.doc

DA

5(1)(b).

Ændringsforslag 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under overholdelse af denne 
forordning og specielt denne artikel, kan 
medlemsstaterne vedtage specifikke 
bestemmelser vedrørende behandlingen af 
personoplysninger til videnskabelige 
forskningsformål, bl.a. 
folkesundhedsmæssig forskning.

Or. en

Ændringsforslag 3064
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Behandling af personoplysninger til 
udtalelser og social forskning er lovlig, 
hvis oplysningerne så tidligt som muligt 
anonymiseres på en sådan måde, at det 
ikke længere er muligt at identificere de 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senere behandling af oplysninger 
til historiske, statistiske eller
videnskabelige formål anses ikke for 
at være uforenelig med artikel 5, stk. 
1, litra b), såfremt behandlingen:
a) er underlagt betingelserne og 
sikkerhedsbestemmelserne i denne 
artikel og
b) overholder al anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 3066
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En person kan give samtykke til, at 
følsomme oplysninger om den 
pågældende kan anvendes til 
uspecificerede historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, uden at 
den pågældende underrettes om hvert 
enkelt specifikt forskningsprojekt.

Or. en

Ændringsforslag 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registrerede har givet sit 
samtykke til behandlingen af 
personoplysninger til historiske, statistiske 
og videnskabelige formål. Med hensyn til 
historisk, statistisk og videnskabelig 
forskning er det tilstrækkeligt at give et 
enkelt samtykke, og det er ikke 
nødvendigt, at den registrerede giver sit 
udtrykkelige samtykke hver gang, ligesom 
det ikke er nødvendigt at underrette den 
registrerede særskilt forud for
behandlingen af personoplysninger til 
forskningsformål. 

Or. en

Ændringsforslag 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan gives tilladelse til senere 
behandling af følsomme 
personoplysninger til medicinske 
forskningsformål i overensstemmelse med 
den relevante nationale lovgivning og 
EU's lovgivning samt efter en positiv 
udtalelse fra en etisk komité. 

Or. en

Begrundelse

Genbrug af personoplysninger er yderst vigtig, når der opstår nye forskningsmæssige 
spørgsmål, som ikke kunne forudses, da oplysningerne blev indsamlet. Betingelserne for 
genbrug bør fastlæggelse i den nationale lovgivning og omfatte undersøgelse og godkendelse 
i en etisk komité.
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Ændringsforslag 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senere behandling af oplysninger 
til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål anses 
ikke for at være uforenelig med artikel 
5, stk. 1, litra b), såfremt 
behandlingen:
a) er underlagt betingelserne og 
sikkerhedsbestemmelserne i denne 
artikel og
b) overholder al anden relevant 
lovgivning

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 3070
Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den senere behandling af 
personoplysninger til historiske, statistiske 
eller videnskabelige forskningsformål er 
af meget stor almen interesse, og for så 
vidt betingelserne og garantierne i denne 
artikel er opfyldt, skal kravet i artikel 5, 
stk. 1, litra b) ikke overholdes.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at undgå at gøre det for vanskeligt at indsamle 
personoplysninger til forskningsformål, når dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 3071
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Med forbehold af undtagelsen i stk. 1, 
litra b), kan oplysninger, der falder ind 
under de kategorier af oplysninger, der er 
omfattet af forordningens artikel 8 og 9, 
kun behandles til historisk, statistisk eller 
videnskabelig forskning med den 
registreredes samtykke, medmindre de 
anonymiseres ved hjælp af passende 
tekniske standarder og på det tidligt 
mulige tidspunkt af forskningsmæssige 
hensyn.

Or. en

Ændringsforslag 3072
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) disse formål ikke ellers kan opfyldes
ved behandling af oplysninger, som ikke 
muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede

a) disse formål ikke med rimelighed kan 
nås ved behandling af oplysninger, som 
ikke muliggør eller ikke længere muliggør 
identifikation af den registrerede, og

Or. en
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Begrundelse

Dette erstatter en alt for streng test med en mere fleksibel og rimelig test.

Ændringsforslag 3073
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organer, der gennemfører historisk, 
statistisk eller videnskabelig forskning, 
må kun offentliggøre eller på anden måde 
videregive personoplysninger, hvis:

udgår

a) den registrerede har givet sit samtykke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 7
b) offentliggørelsen af personoplysninger 
er nødvendig for at fremlægge 
forskningsresultater eller fremme 
forskningen, for så vidt den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder ikke tilsidesætter 
disse interesser
c) den registrerede har offentliggjort 
oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organer, der gennemfører historisk, 
statistisk eller videnskabelig forskning, må 
kun offentliggøre eller på anden måde 

2. Organer, der anvender 
personoplysninger til historiske, statistiske
eller videnskabelige formål, må kun 
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videregive personoplysninger, hvis: offentliggøre eller på anden måde 
videregive personoplysninger, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 3075
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En registeransvarlig eller en 
registerfører kan videregive 
personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation til 
historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål, hvis:
a) disse formål ellers ikke kan opfyldes 
ved behandling af oplysninger, som 
ikke muliggør eller ikke længere 
muliggør identifikation af den 
registrerede
b) modtageren ikke med rimelighed 
har adgang til oplysninger, der gør det 
muligt at knytte oplysninger til en 
identificeret eller identificerbar 
registreret og
c) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren 
og modtageren af oplysningerne 
forbyder identifikation af den 
registrerede og begrænser 
håndteringen i overensstemmelse med 
de betingelser og garantier, der er 
fastsat i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 3076
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den registrerede skal give 
samtykke til behandlingen af 
helbredsoplysninger udelukkende til 
folkesundhedsmæssige 
forskningsformål, kan den 
registrerede få mulighed for at give et 
bredt samtykke med henblik på 
epidemiologisk, translationel og 
klinisk forskning
Hvis der indsamles personoplysninger 
til statistiske og 
folkesundhedsrelaterede formål, bør 
sådanne oplysninger anonymiseres 
straks efter afslutning af indsamlingen 
eller kontrollen af oplysningerne eller 
tilsvarende aktiviteter, medmindre 
identifikationsoplysningerne fortsat er 
nødvendige til statistiske og 
folkesundhedsmæssige formål, 
herunder epidemiologisk, translationel 
og klinisk forskning.

Or. en

Ændringsforslag 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En registeransvarlig eller en 
registerfører kan videregive 
personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation til 
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historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål, hvis:
a) disse formål ikke ellers kan opfyldes 
ved behandling af oplysninger, som 
ikke muliggør eller ikke længere 
muliggør identifikation af den 
registrerede
b) modtageren ikke med rimelighed 
har adgang til oplysninger, der gør det 
muligt at knytte oplysninger til en 
identificeret eller identificerbar 
registreret, og
c) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren 
og modtageren af oplysningerne 
forbyder identifikation af den 
registrerede og begrænser 
håndteringen i overensstemmelse med 
de betingelser og garantier, der er 
fastsat i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

En modtager af oplysninger med nøglekode, der overføres til videnskabelige 
forskningsformål, kan ikke identificere registrerede personer, og i henhold til dette 
ændringsforslag er vedkommende kontraktligt udelukket fra at identificere registrerede 
personer. Dette ændringsforslag vil formalisere en proces for på rimelig vis at sikre, at 
oplysninger med nøglekode hverken kan eller vil blive identificeret af modtagere i 
tredjelande, således at sådanne oplysninger kan overføres uden yderligere byrder.

Ændringsforslag 3078
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater kan træffe særlige 
foranstaltninger til regulering af 
behandling af personoplysninger til 
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historiske, statistiske eller videnskabelige 
formål under overholdelse af 
bestemmelserne i stk. 1 og 2 i denne 
artikel samt under overholdelse af de 
grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt den registrerede skal give sit 
samtykke i henhold til denne artikel, bør 
det være muligt at vælge et bredt 
samtykke. 

Or. en

Begrundelse

"Bredt samtykke" er en praktisk løsning i forbindelse med forskning.

Ændringsforslag 3080
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indsamling og videreanvendelse af 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
oplysninger til kommercielle formål er 
ikke forenelig med denne forordning.

Or. fr
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Ændringsforslag 3081
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen de bestemmelser, den 
vedtager i henhold til stk. 1b, senest på 
den dato, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, 
og underretter den omgående om 
eventuelle senere ændringer af disse.

Or. en

Ændringsforslag 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registrerede har givet sit samtykke i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 7

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 3083
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) offentliggørelsen af personoplysninger 
er nødvendig for at fremlægge 
forskningsresultater eller fremme 

udgår
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forskningen, for så vidt den registreredes 
interesser, grundlæggende rettigheder 
eller frihedsrettigheder ikke tilsidesætter 
disse interesser

Or. en

Ændringsforslag 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Senere behandling af oplysninger 
til historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål anses ikke for 
at være uforenelig med artikel 5, stk. 
1, litra b), såfremt behandlingen:
i) er underlagt betingelserne og 
sikkerhedsbestemmelserne i denne 
artikel og
ii) overholder al anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Ændringsforslag 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 83 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) personoplysningerne behandles til at 
generere sammenfattede datarapporter, 
der udelukkende består af anonyme 
og/eller pseudonyme oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Formålet med sådanne rapporter er ikke at identificere eller gå tilbage til enkeltpersoner. For 
at lave sådanne rapporter indsamles individuelle datasæt anonymt, og de har ingen effekt på 
privatlivet. Internetbaserede analyser er et eksempel på aggregerede datarapporter.

Ændringsforslag 3086
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3087
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 3089
Sarah Ludford
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Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 3091
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3092
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 
behandlingen af personoplysninger til de 
formål, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt 
nødvendige begrænsninger i den 
registreredes ret til indsigt og adgang med 
en beskrivelse af betingelserne og 
garantierne for den registreredes 
rettigheder under disse omstændigheder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 83 – 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 behandlingen 
af personoplysninger til de formål, der er 
nævnt i stk. 1 og 2, samt nødvendige 
begrænsninger i den registreredes ret til 
indsigt og adgang med en beskrivelse af 
betingelserne og garantierne for den 
registreredes rettigheder under disse 
omstændigheder.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav, med undtagelse af 
tekniske krav vedrørende behandlingen af 
personoplysninger til de formål, der er 
nævnt i stk. 1 og 2, samt nødvendige 
begrænsninger i den registreredes ret til 
indsigt og adgang med en beskrivelse af 
betingelserne og garantierne for den 
registreredes rettigheder under disse 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En registeransvarlig eller en 
registerfører kan videregive 
personoplysninger til et tredjeland 
eller en international organisation til 
historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, hvis:
a) disse formål ikke med rimelighed 
kan opfyldes ved behandling af 
oplysninger, som ikke muliggør eller 
ikke længere muliggør identifikation 
af den registrerede
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b) modtageren ikke med rimelighed 
har adgang til oplysninger, der gør det 
muligt at knytte oplysninger til en 
identificeret eller identificerbar 
registreret, og
c) kontraktbestemmelser mellem den 
registeransvarlige eller registerføreren 
og modtageren af oplysningerne 
forbyder identifikation af den 
registrerede og begrænser 
håndteringen i overensstemmelse med 
de betingelser og garantier, der er 
fastsat i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Videregivelsen af pseudonymiserede oplysninger til forskningsformål er lovlig.

Ændringsforslag 3095
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Bestemmelserne i denne artikel 
berører ikke undtagelser eller fritagelser, 
som medlemsstaterne fastsætter i henhold 
til artikel 80 for at forene retten til 
beskyttelse af personoplysninger med 
reglerne om ytringsfrihed, herunder fordi 
de vedrører akademisk 
undersøgelsesfrihed.

Or. en

Begrundelse

Dette understreger, at artikel 83 supplerer, ikke begrænser, artikel 80.
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Ændringsforslag 3096
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 83 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
Behandling af oplysninger om 
straffedomme med henblik på
forebyggelse af økonomisk 
kriminalitet
Under overholdelse af denne 
forordning og i overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 2, litra j), tillades 
behandling af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller dermed 
forbundne sikkerhedsforanstaltninger, 
hvis dette medfører hensigtsmæssige 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder og 
sker:
a) med henblik på forebyggelse, 
efterforskning eller opdagelse af 
økonomisk kriminalitet eller
b) af hensyn til samfundsmæssige 
interesser, eksempelvis beskyttelse mod 
grænseoverskridende trusler om 
økonomisk kriminalitet og skal under 
alle omstændigheder nødvendigvis 
udføres, uden der ansøges om den 
registreredes samtykke, for ikke at 
påvirke dette formål negativt.

Or. en

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.
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Ændringsforslag 3097
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 83 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
Undtagelser i behandlingen af 

personoplysninger til historiske, statistiske 
eller videnskabelige forskningsformål

1. Personoplysninger kan efter det 
tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde 
den oprindelige behandlings formål, som 
de er indsamlet til, gøres til genstand for 
behandling af arkivtjenester, der har som 
hovedopgave eller lovpligtig opgave at 
indsamle, opbevare, klassificere, oplyse 
om, udnytte og formidle arkiver i 
offentlighedens interesse, navnlig som 
dokumentation for personers rettigheder 
eller til historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål.
Oplysnings- og formidlingsopgaver 
udføres under overholdelse af 
medlemsstaternes ordninger om adgang 
til, oplysningstilladelse for og formidling 
af administrative dokumenter eller 
arkiver.
2. Denne behandling af 
personoplysninger er ikke underlagt 
artikel 5, litra d), 9, 23, 32, 33, 38 eller 53, 
stk. 1, litra f) og g).
3. Medlemsstaterne tilskynder bl.a. den 
europæiske arkivgruppe til at udarbejde 
adfærdskodekser, som fremmer 
indførelsen af regler for 
personoplysninger til sikring af:
a) datafortroligheden over for tredjepart
b) oplysningernes ægthed og integritet 
samt forsvarlig opbevaring af disse 
c) arkivernes tilgængelighed under 
medlemsstaternes ordninger om adgang 
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til administrative dokumenter eller til 
arkiver.

Or. fr

Begrundelse

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Ændringsforslag 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne forordning
kan medlemsstaterne vedtage specifikke 
regler om tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller regler 
fastlagt af nationale kompetente organer er 
underlagt faglig eller anden tilsvarende 
tavshedspligt, for så vidt dette er 
nødvendigt og rimeligt med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 

1. Under overholdelse af denne forordning
vedtager medlemsstaterne specifikke regler 
om tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller regler 
fastlagt af nationale kompetente organer er 
underlagt faglig eller anden tilsvarende 
tavshedspligt, for så vidt dette er 
nødvendigt og rimeligt med henblik på at 
forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
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Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
modtaget eller indhentet under en aktivitet, 
der er underlagt denne tavshedspligt.

Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren har 
modtaget eller indhentet under en aktivitet, 
der er underlagt denne tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 3099
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under overholdelse af denne 
forordning kan medlemsstaterne vedtage
specifikke regler om 
tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller 
regler fastlagt af nationale kompetente 
organer er underlagt faglig eller anden 
tilsvarende tavshedspligt, for så vidt dette 
er nødvendigt og rimeligt med henblik på 
at forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har modtaget eller indhentet under en 
aktivitet, der er underlagt denne 
tavshedspligt.

1. Medlemsstaterne kan ved lov vedtage: 

a) undtagelser eller fritagelser fra de 
generelle principper i kapitel II, 
bestemmelserne om den registreredes 
rettigheder i kapitel III, bestemmelserne 
om den registeransvarlige og 
registerføreren i kapitel IV, 
bestemmelserne om videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller
internationale organisationer i kapitel V 
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vedrørende behandling af 
personoplysninger, som er underlagt 
faglig tavshedspligt eller anden relevant 
tavshedspligt for den registeransvarlige 
eller registerføreren
b) specifikke regler, inden for rammerne 
af denne forordning, om 
tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 53, stk. 2, vedrørende 
registeransvarlige og registerførere, der i 
henhold til national lovgivning eller 
regler fastlagt af nationale kompetente 
organer er underlagt faglig eller anden 
tilsvarende tavshedspligt, for så vidt dette 
er nødvendigt og rimeligt med henblik på 
at forene retten til beskyttelse af 
personoplysninger med en tavshedspligt. 
Disse regler gælder kun for 
personoplysninger, som den 
registeransvarlige eller registerføreren 
har modtaget eller indhentet under en 
aktivitet, der er underlagt denne 
tavshedspligt.

Or. en

Begrundelse

Den professionelle tavshedspligt (f.eks. for notarer og skatterådgivere) må have højere 
prioritet end enhver lovbestemmelse om databeskyttelse. Dette vedrører ikke kun den i artikel
84 omhandlede mulighed for medlemsstaterne til at regulere tilsynsmyndighedernes 
undersøgelsesbeføjelser vedrørende personer med tavshedspligt anderledes, men også om 
nødvendigt at tilpasse de materielle databeskyttelsesbestemmelser.

Ændringsforslag 3100
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85 udgår
Kirkers og religiøse sammenslutningers 
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eksisterende regler
1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender 
omfattende regler om beskyttelse af 
fysiske personer, hvad angår behandling 
af personoplysninger, kan disse 
eksisterende regler fortsat gælde, hvis de 
bringes i overensstemmelse med denne 
forordning.
2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 
oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
denne forordnings kapitel VI.

Or. en

Ændringsforslag 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85 udgår
Kirkers og religiøse sammenslutningers 

eksisterende regler
1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender 
omfattende regler om beskyttelse af 
fysiske personer, hvad angår behandling 
af personoplysninger, kan disse 
eksisterende regler fortsat gælde, hvis de 
bringes i overensstemmelse med denne 
forordning.
2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 
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oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
denne forordnings kapitel VI.

Or. en

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at give særbehandling til kirker, uanset arten deraf, og religiøse 
sammenslutninger i denne forbindelse. Kirkers og andres interesser vedrørende følsomme 
oplysninger er allerede omfattet af artikel 9.

Ændringsforslag 3102
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Artikel 85 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kirkers og religiøse sammenslutningers
eksisterende regler

Kirkers og religiøse sammenslutningers 
regler

Or. nl

Ændringsforslag 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender 
omfattende regler om beskyttelse af fysiske 
personer, hvad angår behandling af 
personoplysninger, kan disse eksisterende 
regler fortsat gælde, hvis de bringes i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender 
omfattende regler om beskyttelse af fysiske 
personer, hvad angår behandling af 
personoplysninger, kan disse eksisterende 
regler fortsat gælde og kan om nødvendigt 
ændres, hvis de bringes i 
overensstemmelse med denne forordning.
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Or. es

Ændringsforslag 3104
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden anvender
omfattende regler om beskyttelse af 
fysiske personer, hvad angår behandling af 
personoplysninger, kan disse eksisterende 
regler fortsat gælde, hvis de bringes i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Hvis kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund i en 
medlemsstat anvender passende regler om 
beskyttelse af fysiske personer, hvad angår 
behandling af personoplysninger, kan disse 
eksisterende regler anvendes, hvis de
garanterer et passende 
databeskyttelsesniveau.

Or. nl

Begrundelse

På grund af nærhedsprincippet skal forordningen nødvendigvis være med forbehold af 
passende bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende databehandling foretaget af kirker og 
religiøse sammenslutninger. Dette vil gøre det muligt at garantere et tilfredsstillende 
databeskyttelsesniveau, mens man samtidig undgår, at kirker og religiøse sammenslutninger 
pålægges en uforholdsmæssig stor byrde, eftersom de hovedsagelig vil skulle behandle data, 
der vedrører deres egne medlemmer.

Ændringsforslag 3105
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 
oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 

udgår



PE506.173v03-00 94/115 AM\929832DA.doc

DA

denne forordnings kapitel VI.

Or. nl

Begrundelse

Det er ikke kirker og religiøse sammenslutninger, der kan og bør oprette uafhængige 
tilsynsmyndigheder. Af kapitel VI fremgår det, at medlemsstaterne er ansvarlige for at oprette 
og drive en eller flere tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 
oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
denne forordnings kapitel VI.

2. Kirker og religiøse sammenslutninger, 
der anvender omfattende regler i henhold 
til stk. 1, fastsætter bestemmelser om 
oprettelse af en uafhængig 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
denne forordnings kapitel VI, eller opnår 
tilstrækkelig certificering i henhold til 
artikel 39.

Or. es

Ændringsforslag 3107
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85a
Generel bestemmelse om 
grundlæggende rettigheder
Bestemmelserne i denne forordning 
garanterer en konsekvent anvendelse 
af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder samt 
grundlæggende retsprincipper, således 
som de er knæsat ved artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union.
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Or. en

Ændringsforslag 3108
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Kapitel 10 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DELEGEREDE RETSAKTER OG 
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNI
NGER

DELEGEREDE RETSAKTER

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3109
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

udgår

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
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artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.
3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 
7, artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
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hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Denne periode 
forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 3110
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5,
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 9, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 
6, artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 3111
Marie-Christine Vergiat
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, og 
artikel 83, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for et ubestemt tidsrum fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslagene til artikel 81, stk. 3, og 82, stk. 2.

Ændringsforslag 3112
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 

2. De beføjelser, der er omhandlet i [artikel 
XXX], tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.
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81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 3113
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5,
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel 
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 9, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 
6, artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, 
artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 
43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 
6, artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegeringen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. de

Ændringsforslag 3114
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, 
artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, artikel 
15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, artikel 20, 
stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 26, stk. 5, artikel 28, stk. 5, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 
32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, artikel 34, 
stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, 
artikel 39, stk. 2, artikel 43, stk. 3, 
artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, artikel
81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og artikel 83, 
stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De beføjelser, der er omhandlet i [artikel 
XXX], kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter sin offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 3115
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 
7, artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til [artikel XXX], træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på
tolv måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
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artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med seks måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at Rådet og Europa-Parlamentet har tilstrækkelig tid til at vedtage 
den delegerede retsakt. Hvis Europa-Parlamentet og Rådet ønsker at vedtage den delegerede 
retsakt tidligere, kan de gøre dette ved at meddele Kommissionen, at de ikke vil gøre 
indsigelser mod den delegerede retsakt.

Ændringsforslag 3116
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 9, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 30, stk. 
3, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, 
artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 
35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 
2, artikel 43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, 
artikel 79, stk. 6, artikel 81, stk. 3, artikel 
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artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

82, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 3117
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 9, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 30, stk. 
3, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, 
artikel 33, stk. 6, artikel 34, stk. 8, artikel 
35, stk. 11, artikel 37, stk. 2, artikel 39, stk. 
2, artikel 43, stk. 3, artikel 44, stk. 7, 
artikel 79, stk. 6, artikel 81, stk. 3, artikel 
82, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
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foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 3118
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 
7, artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til [artikel XXX], træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på
fire måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 3119
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6,
artikel 81, stk. 3, artikel 82, stk. 3, og 
artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 5, artikel 8, stk. 3, artikel 
9, stk. 3, artikel 12, stk. 5, artikel 14, stk. 7, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17, stk. 9, 
artikel 20, stk. 6, artikel 22, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stk. 5, artikel 28, 
stk. 5, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 5, 
artikel 32, stk. 5, artikel 33, stk. 6, 
artikel 34, stk. 8, artikel 35, stk. 11, artikel 
37, stk. 2, artikel 39, stk. 2, artikel 43, 
stk. 3, artikel 44, stk. 7, artikel 79, stk. 6, 
og artikel 83, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne 
periode forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslagene til artikel 81, stk. 3, og 82, stk. 2.

Ændringsforslag 3120
Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen vedtager den 
delegerede retsakt i henhold til artikel 11, 
stk. 2a, senest et år efter forordningens
ikrafttræden. Kommissionen kan 
forlænge fristen med seks måneder.
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Or. en

Ændringsforslag 3121
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87 udgår
Udvalgsprocedure
1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 
182/2011 sammenholdt med dennes 
artikel 5.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3122
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 
182/2011 sammenholdt med dennes 

udgår
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artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 3123
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ophævelsen af direktiv 95/46/EF må 
ikke berøre databehandling, der foretages 
i overensstemmelse med kravene i direktiv 
95/46/EF på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt at fortsætte anvendelsen af eksisterende databehandlingsprocedurer.

Ændringsforslag 3124
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning indfører ikke
yderligere forpligtelser for fysiske eller 
juridiske personer, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med levering af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester i offentlige 
kommunikationsnet i Unionen, i forhold, 
hvor de er underlagt specifikke 
forpligtelser med samme mål som fastsat i 
direktiv 2002/58/EF.

1. Denne forordning berører ikke
lovbestemmelser i medlemsstaterne, som 
disse har vedtaget for at gennemføre 
direktiv 2002/85/EF, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med levering af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester i offentlige 
kommunikationsnet i Unionen.
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Or. de

Ændringsforslag 3125
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning indfører ikke
yderligere forpligtelser for fysiske eller 
juridiske personer, for så vidt angår 
behandling af personoplysninger i
forbindelse med levering af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester i offentlige 
kommunikationsnet i Unionen, i forhold, 
hvor de er underlagt specifikke 
forpligtelser med samme mål som fastsat i
direktiv 2002/58/EF.

1. Denne forordning finder ikke
anvendelse, i det omfang direktiv 
2002/58/EF omfatter databehandling.

Or. en

Ændringsforslag 3126
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

2. Artikel 1, stk. 2, artikel 4 og 15 i 
direktiv 2002/58/EF udgår.

Or. en

Begrundelse

Forordningen omfatter om nødvendigt det nødvendige retsgrundlag. Såfremt lovgivningen 
gentages, er det fornuftigt at undgå dette ved at slette de pågældende bestemmelser.
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Ændringsforslag 3127
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

2. Artikel 1, stk. 2, artikel 2, litra b) og c), 
artikel 4, stk. 3, 4 og 5, og artikel 6 og 9 i 
direktiv 2002/58/EF udgår.

Or. en

Begrundelse

I deres seneste udtalelse om geolokaliseringstjenester i smartphones anerkender Artikel 29-
gruppen, at det relevante og primære retsgrundlag for regulering af lokaliseringsdata bør 
være direktiv 95/46/EF. Eftersom databeskyttelsesforordningen nu omfatter 
"lokaliseringsdata" som defineret i artikel 4, stk. 1, sikres retssikkerheden ved at lade artikel 
2, litra c), og artikel 9 i direktiv 2002/58/EF udgå.

Ændringsforslag 3128
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

2. Kommissionen vedtager senest på
datoen i artikel 91, stk. 2, og hurtigst 
muligt et forslag til en revision af de 
lovgivningsmæssige rammer for 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i 
forbindelse med elektronisk 
kommunikation med henblik på at bringe 
loven i overensstemmelse med denne 
forordning og sikre konsekvente og 
ensartede lovbestemmelser om den 
grundlæggende ret til beskyttelse af 
personoplysninger i EU.

Or. de
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Begrundelse

Overgangsbestemmelse.

Ændringsforslag 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/58/EF 
udgår.

2. Artikel 1, stk. 2, artikel 2, litra b) og c), 
artikel 4, stk. 3, 4 og 5, og artikel 6 og 9 i 
direktiv 2002/58/EF udgår.

Or. en

Ændringsforslag 3130
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 89 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 89a
Databehandling, som foretages af 
EU's institutioner, organer, kontorer 
og agenturer
Kommissionen forelægger senest på 
datoen i artikel 91, stk. 2, og hurtigst 
muligt et forslag til en revision af de 
lovgivningsmæssige rammer for 
behandling af personoplysninger 
foretaget af EU's institutioner, 
organer, kontorer og agenturer med 
henblik på at bringe dem i 
overensstemmelse med denne 
forordning og sikre konsekvente og 
ensartede retsregler vedrørende den 
grundlæggende ret til beskyttelse af 
personoplysninger i EU.
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Or. en

Ændringsforslag 3131
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finder anvendelse fra den [to år fra 
datoen i stk. 1].

2. Den finder anvendelse fra den [to år fra 
datoen i stk. 1]. Med forbehold af kravene 
i kapitel I-IV kan databehandling, der er 
foretaget frem til dette tidspunkt i 
overensstemmelse med kravene i direktiv 
95/46/EF, fortsætte i en periode på 
maksimalt [fem år fra datoen i stk. 1].

Or. de

Begrundelse

Den tekst, der indsættes med dette ændringsforslag, tillader den fortsatte brug af 
databehandlingsprocedurer i yderligere tre år efter denne forordnings ikrafttræden, såfremt 
de er etableret i overensstemmelse med de krav i EU-lovgivningen, der gjaldt tidligere, med 
henblik på at beskytte berettigede forventninger, som det kræves efter retsstatsprincippet.

Ændringsforslag 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finder anvendelse fra den [to år fra 
datoen i stk. 1].

2. Den finder anvendelse fra den [to år fra 
datoen i stk. 1], uden at det i øvrigt berører 
anvendelse af personoplysninger, som er 
behandlet lovligt inden den pågældende 
dato.

Or. en
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Ændringsforslag 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Bilag 1 (nyt)

Kommissionens forslag

-

Ændringsforslag

Se bilag X nedenfor.
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Der behandles ingen 
personoplysninger til andre 

formål end de formål, hvortil de 
blev indsamlet

Bilag X – Forelæggelse af de i artikel 13a (ny) anførte forhold

1. Under henvisning til forholdene i punkt 6 gives følgende oplysninger: 

Der indsamles ingen 
personoplysninger, ud over 
hvad der er nødvendigt for 

hvert specifikt formål i 
behandlingen

Der opbevares ingen 
personoplysninger, ud over 
hvad der er nødvendigt for 

hvert specifikt formål i 
behandlingen

Der formidles ingen 
personoplysninger til ikke-

offentlige tredjeparter til andre 
formål end de formål, hvortil 

de blev indsamlet

Ingen personoplysninger 
sælges

Ingen personoplysninger 
opbevares i ikke-krypteret

form

IKON VIGTIGE OPLYSNINGER OPFYLDT
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2) Følgende ord i rækken i anden kolonne i tabellen i punkt 1 med overskriften "VIGTIGE 
OPLYSNINGER" formateres med fed:

a) ordet "indsamles" i første række i anden kolonne
b) ordet "opbevares" i anden række i anden kolonne
c) ordet "behandles" i tredje række i anden kolonne
d) ordet "formidles" i fjerde række i anden kolonne
e) ordet "sælges" i femte række i anden kolonne
f) ordet "ikke-krypteret" i sjette række i anden kolonne.

3) Under hensyntagen til forholdene i punkt 6 udfyldes rækkerne i tredje kolonne i tabellen i 
punkt 1, under overskriften "OPFYLDT" med en af følgende to grafiske former i 
overensstemmelse med betingelserne i punkt 4:

a)

b)

4) 

a) Såfremt der ikke indsamles flere personoplysninger end det nødvendige minimum for hvert 
specifikt behandlingsformål, skal første række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde 
den grafiske form i punkt 3a.

b) Såfremt der indsamles flere personoplysninger end det nødvendige minimum for hvert 
specifikt behandlingsformål, skal første række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde 
den grafiske form i punkt 3b.

c) Såfremt der ikke opbevares flere personoplysninger end det nødvendige minimum for hvert 
specifikt behandlingsformål, skal anden række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde 
den grafiske form i punkt 3a.

d) Såfremt der opbevares flere personoplysninger end det nødvendige minimum for hvert 
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specifikt behandlingsformål, skal anden række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde 
den grafiske form i punkt 3b.

e) Såfremt der ikke behandles personoplysninger til andre formål end de formål, hvortil de 
blev indsamlet, skal tredje række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde den grafiske 
form i punkt 3a.

f) Såfremt der behandles personoplysninger til andre formål end de formål, hvortil de blev 
indsamlet, skal tredje række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde den grafiske form i 
punkt 3b.

g) Såfremt der ikke formidles personoplysninger til ikke-offentlige tredjeparter til andre 
formål end de formål, hvortil de blev indsamlet, skal fjerde række i tredje kolonne i tabellen i 
punkt 1 indeholde den grafiske form i punkt 3a.

h) Såfremt der formidles personoplysninger til ikke-offentlige tredjeparter til andre formål end 
de formål, hvortil de blev indsamlet, skal fjerde række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 
indeholde den grafiske form i punkt 3b.

i) Såfremt der ikke sælges personoplysninger, skal femte række i tredje kolonne i tabellen i 
punkt 1 indeholde den grafiske form i punkt 3a.

j) Såfremt der sælges personoplysninger, skal femte række i tredje kolonne i tabellen i punkt 1 
indeholde den grafiske form i punkt 3b.

k) Såfremt der ikke opbevares personoplysninger i ikke-krypteret form, skal sjette række i 
tredje kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde den grafiske form i punkt 3a.

l) Såfremt der opbevares personoplysninger i ikke-krypteret form, skal sjette række i tredje 
kolonne i tabellen i punkt 1 indeholde den grafiske form i punkt 3b.

5) Referencefarverne i de grafiske former i punkt 1 i Pantone er Black Pantone nr. 7547 og 
Red Pantone nr. 485. Referencefarven i den grafiske form i punkt 3a i Pantone er Green 
Pantone nr. 370. Referencefarven i den grafiske form i punkt 3b i Pantone er Red Pantone nr. 
485.

6) Forholdene i følgende graduerede illustration skal overholdes, også selv om tabellen 
reduceres eller forstørres:
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