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Ændringsforslag 430
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. enBegrundelse

Den registreredes ret til indsigt skal ikke begrænses til hele behandlingskategorier. 
Begrænsninger til denne ret er kun legitim i særlige tilfælde.

Ændringsforslag 431
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan ved lov fastsætte 
de kategorier af databehandling, der helt 
eller delvis er omfattet af undtagelserne i 
stk. 1. Disse undtagelser finder dog ikke 
generel anvendelse, men kun under 
særlige omstændigheder og i forbindelse 
med en begrundelse. Den 
registeransvarlige bærer ansvaret for 
disse enkeltstående, begrundede 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 432
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne anvender 
undtagelserne i stk. 1 og 2 på restriktiv 
vis, således at adgangsretten finder 
fuldstændig anvendelse i henhold til den 
enkelte særlige restriktive foranstaltning. 
Undtagelserne i stk. 1 finder ikke generel 
anvendelse, men anvendes i specifikke 
tilfælde og i forbindelse med en 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 433
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne indfører 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige i de enkelte tilfælde 
gennem en individuel, konkret og 
begrundet undersøgelse vurderer, 
hvorvidt en delvis eller fuldstændig 
begrænsning af stk. 1 eller 2 finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 434
Jan Mulder

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal give den 
registrerede skriftlig meddelelse om ethvert 
afslag på at få indsigt i personoplysninger 
eller begrænsning af indsigten, årsagerne 
hertil og om mulighederne for at indgive 
klage til tilsynsmyndigheden og indbringe 
sagen for en retsinstans. Oplysningerne om 
de faktiske eller retlige grunde, som 
afgørelsen hviler på, kan udelades, hvis 
sådanne oplysninger vil være til skade for 
et af formålene i stk. 1.

3. I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om, at den registeransvarlige straks skal 
give den registrerede skriftlig meddelelse 
om ethvert afslag på at få indsigt i 
personoplysninger eller begrænsning af 
indsigten, årsagerne hertil og om 
mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen for 
en retsinstans. Oplysningerne om de 
faktiske eller retlige grunde, som 
afgørelsen hviler på, kan udelades, hvis 
sådanne oplysninger vil være til skade for 
et af formålene i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 435
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal give den 
registrerede skriftlig meddelelse om ethvert 
afslag på at få indsigt i personoplysninger 
eller begrænsning af indsigten, årsagerne 
hertil og om mulighederne for at indgive 
klage til tilsynsmyndigheden og indbringe 
sagen for en retsinstans. Oplysningerne om 
de faktiske eller retlige grunde, som 
afgørelsen hviler på, kan udelades, hvis 
sådanne oplysninger vil være til skade for 
et af formålene i stk. 1.

3. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal give den 
registrerede skriftlig meddelelse om ethvert 
afslag på at få indsigt i personoplysninger 
eller begrænsning af indsigten, årsagerne 
hertil og om mulighederne for at indgive 
klage til tilsynsmyndigheden og indbringe 
sagen for en retsinstans. Oplysningerne om 
de faktiske eller retlige grunde, som 
afgørelsen hviler på, kan udelades, hvis 
sådanne oplysninger vil være til skade for 
et af formålene i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige dokumenterer 
begrundelsen for at udelade oplysningerne 
om de faktiske eller retlige grunde, som 
afgørelsen hviler på.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige fra sag til sag
dokumenterer begrundelsen for at
begrænse oplysningerne om de faktiske 
eller retlige grunde, som afgørelsen hviler 
på. Disse oplysninger bør stilles til 
rådighed for de nationale 
kontrolmyndigheder i tilfælde af en klage.

Or. pt

Ændringsforslag 437
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede, 
navnlig i de i artikel 13 omhandlede
tilfælde, har ret til at anmode 
tilsynsmyndigheden om at kontrollere, om 
behandlingen er lovlig.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede
inden for de i artikel 12 og 13 omhandlede
grænser har ret til at anmode 
tilsynsmyndigheden om at kontrollere, om 
behandlingen er lovlig.

Or. de

Ændringsforslag 438
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede, 
navnlig i de i artikel 13 omhandlede 
tilfælde, har ret til at anmode 
tilsynsmyndigheden om at kontrollere, om 
behandlingen er lovlig.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede til 
enhver tid, navnlig i de i artikel 13 
omhandlede tilfælde, har ret til at anmode 
tilsynsmyndigheden om at kontrollere, om 
behandlingen er lovlig.

Or. en

Ændringsforslag 439
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal underrette den registrerede om retten 
til at anmode tilsynsmyndigheden om at 
gribe ind, jf. stk. 1.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal underrette den registrerede efter 
dennes anmodning om retten til at anmode 
tilsynsmyndigheden om at gribe ind, jf. 
stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 440
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal underrette den registrerede om retten 
til at anmode tilsynsmyndigheden om at 
gribe ind, jf. stk. 1. 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Ændringsforslag 441
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede ret udøves, 
underretter den pågældende 
tilsynsmyndighed som minimum den 
registrerede om, at alle 
tilsynsmyndighedens nødvendige 
kontroller er foretaget, og om hvorvidt den 
pågældende behandling er lovlig.

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede ret udøves, 
underretter den pågældende 
tilsynsmyndighed som minimum den 
registrerede om, at alle 
tilsynsmyndighedens nødvendige 
kontroller er foretaget, og om hvorvidt den 
pågældende behandling er lovlig.
Tilsynsmyndigheden oplyser også den 
registrerede om betingelserne for dennes 
ret til domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 442
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige berigtiger
urigtige personoplysninger vedrørende den 
registrerede. Den registrerede har ret til få 
kompletteret ufuldstændige 
personoplysninger, bl.a. ved at kræve en 
berigtigelse.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at urigtige personoplysninger 
vedrørende den registrerede berigtiges. 
Den registrerede har ret til få kompletteret 
ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved 
at kræve en berigtigelse.

Or. de
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Ændringsforslag 443
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige berigtiger 
urigtige personoplysninger vedrørende den 
registrerede. Den registrerede har ret til få 
kompletteret ufuldstændige 
personoplysninger, bl.a. ved at kræve en 
berigtigelse.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige berigtiger
eller kompletterer urigtige eller 
ufuldstændige personoplysninger 
vedrørende den registrerede. Den 
registrerede har ret til få berigtiget eller
kompletteret urigtige eller ufuldstændige 
personoplysninger, bl.a. ved at kræve en
tilføjelse eller berigtigelse.

Or. en

Ændringsforslag 444
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige berigtiger 
urigtige personoplysninger vedrørende den 
registrerede. Den registrerede har ret til få 
kompletteret ufuldstændige 
personoplysninger, bl.a. ved at kræve en 
berigtigelse.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige berigtiger 
urigtige personoplysninger vedrørende den 
registrerede. Den registrerede har ret til få 
kompletteret ufuldstændige 
personoplysninger, bl.a. ved at kræve en 
berigtigelse. Den registeransvarlige skal 
ikke kunne afvise anmodningen om 
berigtigelse, hvis personoplysningerne 
heri er faktuelt rigtige.

Or. en
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Ændringsforslag 445
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at, såfremt en 
registeransvarlig afviser berigtigelsen 
eller kompletteringen af 
personoplysningerne, ligger bevisbyrden 
for denne afvisnings nødvendighed og 
proportionalitet hos den 
registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 446
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige skal give den 
registrerede skriftlig meddelelse om 
ethvert afslag på berigtigelse, om 
årsagerne til afslaget og om mulighederne 
for at indgive klage til tilsynsmyndigheden 
og indbringe sagen for en retsinstans. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør altid eksistere en ret til berigtigelse. Det er også svært at forstå, hvilken interesse de 
retshåndhævende myndigheder skulle have i at vise urigtige oplysninger.

Ændringsforslag 447
Nuno Melo
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på
berigtigelse, om årsagerne til afslaget og 
om mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen for 
en retsinstans.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på
korrektion, om årsagerne til afslaget og om 
mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen for 
en retsinstans.

Or. pt

Ændringsforslag 448
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på 
berigtigelse, om årsagerne til afslaget og 
om mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen for 
en retsinstans.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, hvorvidt den
registrerede kan gøre disse rettigheder 
gældende direkte over for den
registeransvarlige eller gennem den 
kompetente tilsynsmyndighed.

3. Hvis den registrerede gør sine 
rettigheder gældende direkte over for den 
registeransvarlige, og afviser denne at 
berigtige eller komplettere oplysningerne,
skal han give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på 
berigtigelse, om årsagerne til afslaget og 
om mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen for 
en retsinstans.

Or. de
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Begrundelse

Det bør overlades til medlemsstaterne, hvordan de vil udforme dette. 

Ændringsforslag 449
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør fastsætte, at den 
registeransvarlige underretter modtagerne 
af oplysningerne om enhver form for 
berigtigelse i overensstemmelse med stk.
1.

Or. pt

Ændringsforslag 450
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarlige meddeler 
enhver berigtigelse, der er udført, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til, medmindre dette viser sig 
umuligt.

Or. en

Ændringsforslag 451
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede, hvis behandlingen ikke er i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af artikel 4,
litra a)-litra e), samt artikel 7 og 8 i 
direktivet.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede, hvis behandlingen ikke er i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af artikel 4, 6, 7 og 
8 i direktivet.

Or. de

Begrundelse

Ændringen udvider anvendelsesområdet og styrker den enkeltes rettigheder. 

Ændringsforslag 452
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede, hvis behandlingen ikke er i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af artikel 4, 
litra a)-litra e), samt artikel 7 og 8 i 
direktivet.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede og undlader yderligere 
udbredelse af oplysningerne, hvis 
behandlingen ikke er i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 4, litra a)-litra e), samt 
artikel 7 og 8 i direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 453
Jan Mulder
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede, hvis behandlingen ikke er i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af artikel 4, 
litra a)-litra e), samt artikel 7 og 8 i 
direktivet.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registrerede kan 
kræve, at den registeransvarlige sletter 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede og undlader yderligere 
behandling heraf, hvis behandlingen ikke 
er i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 4, litra a)-litra e), samt artikel 7 og 8 
i direktivet. Den registeransvarlige træffer 
alle rimelige foranstaltninger, herunder 
tekniske foranstaltninger, for at informere 
tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 454
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige foretager 
omgående sletningen.

2. Medlemsstaterne bestemmer, hvorvidt
den registrerede kan gøre disse rettigheder 
gældende direkte over for den
registeransvarlige, eller om det skal ske 
gennem den kompetente 
tilsynsmyndighed.

Hvis den registrerede gør sine rettigheder 
gældende direkte over for den 
registeransvarlige, og afviser denne at 
berigtige eller komplettere oplysningerne, 
skal denne give den registrerede 
meddelelse om ethvert afslag på 
berigtigelse, om årsagerne til afslaget og 
mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen 
for en retsinstans.
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Or. de

Ændringsforslag 455
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af 
personoplysninger, hvis:

3. Hvis personoplysninger skal slettes i
henhold til dette direktiv, er en blokering 
af oplysningerne tilstrækkelig, hvis:

Or. de

Ændringsforslag 456
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af person-
oplysninger, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 457
Jan Mulder

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af person-
oplysninger, hvis:

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige så vidt muligt 
anvendelsen af personoplysninger, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 458
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af person-
oplysninger, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 459
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af person-
oplysninger, hvis:

3. I stedet for sletning begrænser den 
registeransvarlige behandlingen af
personoplysninger således, at de ikke er 
underlagt den registeransvarliges normale 
procedure for dataadgang og -behandling 
og følgelig ikke længere kan ændres, hvis:

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at skabe overensstemmelse med udkastet til databeskyttelsesforordning.
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Ændringsforslag 460
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) personoplysninger i henhold til dette 
stykke, med undtagelse af opbevaring af 
personoplysninger, må kun behandles, 
når det er nødvendigt med henblik på 
anvendelsen som bevismateriale eller til 
beskyttelse af den registreredes eller andre 
personers vitale interesser

Or. en

Ændringsforslag 461
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personoplysningerne skal gemmes som 
bevismiddel

b) personoplysningerne skal gemmes som 
bevismiddel eller til forebyggelse eller 
afsløring af forbrydelser

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 462
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis behandlingen af 
personoplysninger er begrænset i henhold 
til dette stykke, underretter den 
registeransvarlige den registrerede, inden 
begrænsningen ophæves

Or. en

Ændringsforslag 463
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den registrerede modsætter sig deres 
sletning og i stedet kræver, at anvendelsen 
heraf begrænses.

c) sletningen ville begrænse den
registreredes legitime interesser, eller den
registrerede modsætter sig deres sletning 
og i stedet kræver, at anvendelsen heraf 
begrænses.

Or. de

Ændringsforslag 464
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en sletning ville være i strid med 
lovbefalede dokumentations- eller 
opbevaringsforpligtelser; i så fald 
behandles oplysningerne i henhold til de 
lovbefalede dokumentations- eller 
opbevaringsforpligtelser.

Or. de
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Ændringsforslag 465
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hvis de kun er gemt med henblik på 
databeskyttelse eller 
databeskyttelseskontrol.

Or. de

Ændringsforslag 466
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) sletningen teknisk ville være 
uforholdsmæssig byrdefuld, f.eks. på 
grund af den særlige opbevaringsmåde.

Or. de

Ændringsforslag 467
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Blokerede oplysninger må kun 
anvendes til det formål, for hvilket 
sletning blev undladt; de må også 
anvendes, hvis dette er nødvendigt af 
hensyn til at føre bevis.
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Or. de

Begrundelse

Ændringen præciserer, hvilke retlige konsekvenser en blokering skal medføre.

Ændringsforslag 468
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Personoplysninger i henhold til stk. 3, 
med undtagelse af opbevaring af 
personoplysninger, må kun behandles, 
når det er nødvendigt med henblik på 
anvendelsen som bevismateriale eller til 
beskyttelse af den registreredes eller andre 
personers vitale interesser.

Or. en

Ændringsforslag 469
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Personoplysningerne som omhandlet i 
stk. 3 må udelukkende behandles af 
kontrolhensyn. Behandlingen af bestridte 
personoplysninger af kontrolhensyn er 
kun tilladt, forudsat at begrænsningen 
opretholdes, så længe at 
personoplysningernes rigtighed bestrides.

Or. en
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Ændringsforslag 470
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis behandlingen af 
personoplysninger er begrænset i henhold 
til stk. 3, underretter den 
registeransvarlige den registrerede, inden 
begrænsningen for behandling af disse 
personoplysninger ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 471
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis behandlingen af 
personoplysninger er begrænset i henhold 
til stk. 3, underretter den 
registeransvarlige den registrerede, inden 
begrænsningen ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 472
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige skal give den 

udgår
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registrerede skriftlig meddelelse om
ethvert afslag på sletning eller markering 
af behandlingen, om årsagerne til afslaget 
og mulighederne for at indgive klage til 
tilsynsmyndigheden og indbringe sagen 
for en retsinstans. 

Or. de

Ændringsforslag 473
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal give den registrerede skriftlig 
meddelelse om ethvert afslag på sletning 
eller markering af behandlingen, om 
årsagerne til afslaget og mulighederne for 
at indgive klage til tilsynsmyndigheden og 
indbringe sagen for en retsinstans. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 474
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne bør fastsætte, at den 
registeransvarlige underretter modtagerne 
af oplysningerne om enhver form for 
sletning foretaget i overensstemmelse med 
stk. 1.

Or. pt
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Ændringsforslag 475
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige iværksætter 
mekanismer med henblik på at sikre, at de 
frister, der er fastsat for sletningen af 
personoplysninger og/eller for en 
regelmæssig undersøgelse af behovet for 
opbevaringen af oplysningerne, 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 476
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den registeransvarlige meddeler 
enhver sletning eller begrænsning, der er 
udført, til hver modtager, som 
oplysningerne er videregivet til.

Or. en

Ændringsforslag 477
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Den registeransvarlige meddeler 
enhver begrænsning af behandlingen 
eller sletning, der er udført, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til, medmindre dette viser sig 
umuligt.

Or. en

Ændringsforslag 478
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Rettigheder i forbindelse med modtagere

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 15 og 16, til hver 
modtager, som oplysningerne er overført 
til, medmindre dette viser sig umuligt eller 
er uforholdsmæssigt vanskeligt. Den 
registeransvarlige skal underrette den 
registrerede om sådanne tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Ændringsforslag 479
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at retten til oplysninger
og retten til indsigt i og berigtigelse og
sletning af personoplysninger samt 
begrænsning af behandlingen heraf, jf. 
artikel 11-16, skal udøves i 
overensstemmelse med de nationale 
retsplejeregler, når personoplysningerne er 
indeholdt i en retsafgørelse eller et register, 
der behandles i forbindelse med 
strafferetlige efterforskninger og 
straffesager.

Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at oplysninger om,
indsigt i samt berigtigelse, sletning eller 
blokering af personoplysninger, jf. 
artikel 11-16, skal udøves i 
overensstemmelse med de nationale 
retsplejeregler, når personoplysningerne er 
indeholdt i en retsafgørelse eller et register, 
der er tilknyttet afsigelsen af en 
retsafgørelse.

Or. de

Begrundelse

 Artiklen bør udvides til alle domstole og ikke kun omfatte straffesager.

Ændringsforslag 480
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal fastlægge strategier og gennemføre 
passende foranstaltninger med henblik på 
at sikre, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse de bestemmelser, der 
vedtages i medfør af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal fastlægge strategier og gennemføre 
passende foranstaltninger med henblik på
for hver behandlingsoperation at sikre og 
dokumentere, at behandlingen af 
personoplysninger foretages i 
overensstemmelse de bestemmelser, der 
vedtages i medfør af dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 481
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udarbejdelse og gennemførelse af 
specifikke garantier vedrørende 
behandling af personoplysninger om 
børn, når det viser sig at være nødvendigt.

Or. fr

Ændringsforslag 482
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 18, stk. 3, udgår, da der ellers ville kunne opstå et kontrolkaos. Den tilsynsførende for 
databeskyttelse og tilsynsmyndigheden bør være tilstrækkelige til at sikre databeskyttelsen, og 
flere eksterne eller interne revisorer er ikke nødvendige, men ville snarere være forvirrende.

Ændringsforslag 483
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen, både når metoderne 
til behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 484
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen, både når metoderne 
til behandling fastlægges, og når selve 
behandlingen foretages, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder. Dette indebærer 
både:
a) tekniske foranstaltninger i forbindelse 
med teknisk design og produktets eller 
tjenestens arkitektur og
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b) organisatoriske foranstaltninger, der 
relaterer til den registeransvarliges 
operationelle politikker.

Or. en

Ændringsforslag 485
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
under hensyntagen til det aktuelle tekniske 
niveau og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen, både når formålet 
med og metoderne til behandling 
fastlægges, og når selve behandlingen 
foretages, skal træffe passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
procedurer, således at behandlingen 
opfylder kravene i de bestemmelser, der 
vedtages i medfør af dette direktiv, og 
sikrer beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder. Hvis den registeransvarlige 
har foretaget en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse i henhold til 
artikel 25a, skal der tages behørigt hensyn 
til resultaterne heraf i forbindelse med 
udviklingen af disse foranstaltninger og 
procedurer. 

Or. en

Ændringsforslag 486
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til
formålet med behandlingen, der behandles.

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til
hvert specifikt formål med behandlingen, 
der behandles.

Or. en

Ændringsforslag 487
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles.

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles, 
og at de navnlig ikke indsamles eller 
opbevares ud over, hvad der er nødvendigt 
til disse formål, både med hensyn til 
mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Dette skal sikres ved 
anvendelse af tekniske og/eller 
organisatoriske foranstaltninger, hvor det 
er relevant. Særlig sikrer disse 
mekanismer, at personoplysninger som 
udgangspunkt ikke stilles til rådighed for 
et ubegrænset antal personer.

Or. en

Ændringsforslag 488
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles.

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

Or. en

Ændringsforslag 489
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles.

2. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på som 
udgangspunkt at sikre, at det kun er de 
personoplysninger, der er nødvendige til 
formålet med behandlingen, der behandles, 
og at de kun opbevares så længe, som det 
synes nødvendigt af den ansvarlige 
kontrolmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 490
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarlige anvender 
mekanismer med henblik på at sikre, at 
personoplysningerne ikke indsamles eller 
opbevares ud over, hvad der er nødvendigt 
til disse formål, både med hensyn til 
mængden af oplysninger og 
opbevaringsperioden. Disse mekanismer 
skal som udgangspunkt sikre, at 
adgangen til personoplysningerne er 
begrænset. 

Or. en

Ændringsforslag 491
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Fælles registeransvarlige 
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at når en registeransvarlig afgør, til 
hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger sammen 
med andre registeransvarlige, skal de 
fælles registeransvarlige indbyrdes aftale 
en ordning for deres respektive ansvar for 
at overholde de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, 
navnlig hvad angår procedurer for og 
mekanismer til udøvelse af den 
registreredes rettigheder. 

Or. de
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Begrundelse

Artikel 20 forringer standarden for databeskyttelsen og udgår derfor. Det bør være op til de 
fælles registeransvarlige, om de internt vil fastlægge fordelingen af ansvarsområderne. I det 
eksterne forhold bør det fælles ansvar for begge bevares til fordel for den registrerede.

Ændringsforslag 492
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at når en registeransvarlig afgør, til 
hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger sammen 
med andre registeransvarlige, skal de 
fælles registeransvarlige indbyrdes aftale 
en ordning for deres respektive ansvar for 
at overholde de bestemmelser, der vedtages 
i henhold til dette direktiv, navnlig hvad 
angår procedurer for og mekanismer til 
udøvelse af den registreredes rettigheder.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at når en registeransvarlig afgør, til 
hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger sammen 
med andre registeransvarlige, skal de 
fælles registeransvarlige indbyrdes aftale 
en skriftlig ordning, eller der skal 
foreligge en retsakt for deres respektive 
ansvar for at overholde de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til dette direktiv, 
navnlig hvad angår procedurer for og 
mekanismer til udøvelse af den 
registreredes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 493
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at når en registeransvarlig afgør, til 
hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger sammen 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at når en registeransvarlig afgør, til 
hvilket formål, på hvilke betingelser og 
med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling af personoplysninger sammen 
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med andre registeransvarlige, skal de 
fælles registeransvarlige indbyrdes aftale 
en ordning for deres respektive ansvar for 
at overholde de bestemmelser, der vedtages 
i henhold til dette direktiv, navnlig hvad 
angår procedurer for og mekanismer til 
udøvelse af den registreredes rettigheder.

med andre registeransvarlige, skal de 
fælles registeransvarlige indbyrdes aftale 
en skriftlig, bindende ordning for deres 
respektive ansvar for at overholde de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
dette direktiv, navnlig hvad angår 
procedurer for og mekanismer til udøvelse 
af den registreredes rettigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 494
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registrerede kan udøve sine 
rettigheder over for og i forhold til alle de 
fælles registeransvarlige. 

Or. en

Ændringsforslag 495
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver ansvarlig inden for behandling af 
oplysninger bør være en kompetent 
myndighed, jf. artikel 3.

Or. pt

Ændringsforslag 496
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at hvis en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig, 
skal den registeransvarlige vælge en 
registerfører, som giver de fornødne 
garantier for gennemførelsen af passende
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at hvis en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig, 
skal den registeransvarlige vælge en 
registerfører, som giver de fornødne 
garantier for, at 

a) tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer
gennemføres, jf. artikel 27, stk. 1

b) behandlingen ellers også opfylder 
kravene i de bestemmelser, der vedtages i 
medfør af dette direktiv, og sikrer 
beskyttelsen af den registreredes 
rettigheder

c) registerføreren følger den 
registeransvarliges instrukser.

Or. de

Begrundelse

Revisionen af denne artikel følger rammeafgørelse 2008/977/RIA, som der ikke er nogen 
grund til at afvige fra.

Ændringsforslag 497
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at hvis en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig, 
skal den registeransvarlige vælge en 
registerfører, som giver de fornødne 
garantier for gennemførelsen af passende 

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at hvis en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig, 
skal den registeransvarlige vælge en 
registerfører, som giver de fornødne 
garantier for gennemførelsen af passende 
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tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder, navnlig med 
hensyn til de tekniske 
sikkerhedsforanstaltninger og 
organisatoriske foranstaltninger 
vedrørende den behandling, der skal 
foretages, og for at sikre overholdelsen af 
disse foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til databeskyttelsesforordningen.

Ændringsforslag 498
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at hvis en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig, 
skal den registeransvarlige vælge en 
registerfører, som giver de fornødne 
garantier for gennemførelsen af passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at hvis en behandling 
foretages på vegne af en registeransvarlig, 
skal den registeransvarlige vælge en 
registerfører, som giver de fornødne 
garantier for gennemførelsen af passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, således at 
behandlingen opfylder kravene i de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og sikrer beskyttelsen af den 
registreredes rettigheder. Det er den 
behandlingsansvarliges ansvar at sikre 
overholdelsen heraf.

Or. pt
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Ændringsforslag 499
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at behandling ved en 
registerfører skal foretages i henhold til et 
retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at 
registerføreren alene handler efter instruks 
fra den registeransvarlige, især hvis 
videregivelsen af de anvendte 
personoplysninger er forbudt.

2. Behandling ved en registerfører skal 
foretages i henhold til et retligt bindende 
dokument eller en skriftlig aftale mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det fastsættes, at registerføreren alene 
handler efter instruks fra den 
registeransvarlige.

Or. de

Begrundelse

Revisionen af denne artikel følger rammeafgørelse 2008/977/RIA, som der ikke er nogen 
grund til at afvige fra.

Ændringsforslag 500
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at behandling ved en 
registerfører skal foretages i henhold til et 
retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at 
registerføreren alene handler efter 
instruks fra den registeransvarlige, især 
hvis videregivelsen af de anvendte 
personoplysninger er forbudt.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at behandling ved en 
registerfører skal foretages i henhold til et 
retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at 
registerføreren:

a) alene handler efter instruks fra de 
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registeransvarlige
b) kun beskæftiger personale, som har 
accepteret at være underlagt tavshedspligt 
eller i henhold til lovgivningen er 
underlagt tavshedspligt
c) iværksætter alle krævede 
foranstaltninger i henhold til artikel 28
d) kun ansætter en anden registerfører 
med den registeransvarliges tilladelse og 
derfor underretter registerføreren om sin 
hensigt om at ansætte en anden 
registerfører i så god tid, at den 
registeransvarlige har mulighed for at 
gøre indsigelse
e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige vedtager de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III
f) bistår den registeransvarlige i indsatsen 
for at sikre, at kravene i henhold til artikel 
28-32 overholdes
g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
personoplysningerne
h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, 
til rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden
i) tager hensyn til principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

Or. en
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Ændringsforslag 501
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at behandling ved en 
registerfører skal foretages i henhold til et 
retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige, 
hvori det navnlig fastsættes, at 
registerføreren alene handler efter 
instruks fra den registeransvarlige, især 
hvis videregivelsen af de anvendte 
personoplysninger er forbudt.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at behandling ved en 
registerfører skal foretages i henhold til et 
retligt bindende dokument mellem 
registerføreren og den registeransvarlige. I 
disse dokumenter skal det navnlig 
fastsættes, at registerføreren:

a) alene handler efter instruks fra den 
registeransvarlige
b) udelukkende beskæftiger 
medarbejdere, som er underlagt 
tavshedspligt
c) iværksætter alle krævede 
foranstaltninger til overholdelse af 
bestemmelserne i henhold til artikel 27
d) kun gør brug af en anden registerfører 
med den registeransvarliges forudgående 
tilladelse
e) for så vidt det er muligt i betragtning af 
behandlingens karakter, efter aftale med 
den registeransvarlige tilvejebringer de 
nødvendige tekniske og organisatoriske 
forudsætninger for opfyldelsen af den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den 
registreredes rettigheder som fastsat i 
kapitel III
f) bistår den registeransvarlige i indsatsen 
for at sikre, at bestemmelserne i henhold 
til artikel 27-32 overholdes
g) overdrager alle resultater til den 
registeransvarlige efter afslutningen af 
behandlingen og ikke senere behandler 
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personoplysningerne
h) stiller alle informationer, der er 
nødvendige for at kontrollere 
overholdelsen af kravene i denne artikel, 
til rådighed for den registeransvarlige og 
tilsynsmyndigheden
i) tager hensyn til principperne om 
indbygget databeskyttelse og 
databeskyttelse gennem indstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 502
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarlige og 
registerføreren skal kunne påvise 
overensstemmelsen med kravene i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 503
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 504
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 20.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 505
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er 
underlagt reglerne for fælles 
registeransvarlige i artikel 20.

3. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger uden eller imod den
registeransvarliges instrukser, uden at dette 
er pålagt ved lov, hæfter vedkommende
som en registeransvarlig for den 
pågældende behandling.

Or. de

Begrundelse

Dette er en konsekvens af, at artikel 20 udgår.

Ændringsforslag 506
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en registerfører behandler 
personoplysninger ud over den 
registeransvarliges instrukser, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er underlagt 
reglerne for fælles registeransvarlige i 
artikel 20.

3. Hvis en registerfører instrueres af den 
registeransvarlige i at træffe visse 
uafhængige beslutninger vedrørende 
personoplysningerne, betragtes 
registerføreren som registeransvarlig for 
den pågældende behandling og er underlagt 
reglerne for fælles registeransvarlige i 
artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 507
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige og enhver, 
der udfører arbejde under den 
registeransvarlige eller registerføreren, og 
som får adgang til personoplysninger, kun 
må behandle disse efter instruks fra den 
registeransvarlige, medmindre det kræves i 
henhold til EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige og enhver, 
der udfører arbejde under den 
registeransvarlige eller registerføreren, og 
som får adgang til personoplysninger, kun 
må behandle disse efter instruks fra den 
registeransvarlige, medmindre der 
foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil.

Or. de

Ændringsforslag 508
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
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om, at den registeransvarlige og enhver, 
der udfører arbejde under den 
registeransvarlige eller registerføreren, og 
som får adgang til personoplysninger, kun 
må behandle disse efter instruks fra den 
registeransvarlige, medmindre det kræves i 
henhold til EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning.

om, at den registeransvarlige og enhver, 
der udfører arbejde under den 
registeransvarlige eller registerføreren, og 
som får adgang til personoplysninger, kun 
må behandle disse efter instruks fra den 
registeransvarlige, medmindre det kræves i 
henhold til EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning, som ligeledes har 
tavshedspligt.

Or. pt

Ændringsforslag 509
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en registeransvarlig har eller får en 
afgørende rolle i forbindelse med 
databehandlingens formål, midler eller 
metoder eller ikke udelukkende handler 
efter instruks, er der tale om fælles 
registeransvarlige i henhold til artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 510
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
Hvis en registeransvarlig har eller får en 
afgørende rolle i forbindelse med 
databehandlingens formål, midler eller 
metoder eller ikke udelukkende handler 
efter instruks fra den registeransvarlige, 
er der tale om fælles registeransvarlige i 
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henhold til artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 511
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Dokumentation
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige og registerføreren skal 
opbevare dokumentation for alle 
behandlingssystemer og -procedurer, der 
anvendes under deres ansvar. 
2. Dokumentationen omfatter mindst 
følgende oplysninger:
a) den registeransvarliges eller en 
eventuel fælles registeransvarligs og 
registerførerens navn og 
kontaktoplysninger
b) formålene med behandlingen
c) kategorien eller kategorierne af 
modtagere af personoplysninger
d) videregivelse af oplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, herunder identifikation af 
dette tredjeland eller denne internationale 
organisation.
3. Den registeransvarlige og 
registerføreren stiller efter anmodning 
dokumentationen til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. de
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Ændringsforslag 512
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren skal opbevare 
dokumentation for alle 
behandlingssystemer og -procedurer, der 
anvendes under deres ansvar.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren skal opbevare detaljeret
dokumentation for alle 
behandlingssystemer og -procedurer, der 
anvendes under deres ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 513
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registeransvarliges eller en eventuel 
fælles registeransvarligs og registerførerens 
navn og kontaktoplysninger

a) den registeransvarliges og dennes 
databeskyttelsesansvarliges og en eventuel 
fælles registeransvarligs og registerførerens 
navn og kontaktoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 514
Carlos Coelho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en bindende skriftlig aftale, i tilfælde 
af fælles registeransvarlige; liste over 
registerførere og aktiviteter, som er 
genstand for registeransvar
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Or. pt

Ændringsforslag 515
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en beskrivelse af kategorien eller 
kategorierne af registrerede og af
personoplysninger eller typer af 
behandlede personoplysninger

Or. pt

Ændringsforslag 516
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en beskrivelse af de interne regler 
vedrørende den registreredes rettigheder i 
henhold til artikel 10.

Or. pt

Ændringsforslag 517
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) videregivelse af oplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, herunder identifikation af

d) videregivelse af oplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, herunder identifikation af den 
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dette tredjeland eller denne internationale
organisation.

anmodende myndighed i et tredjeland eller
en international organisation og de retlige 
grunde til videregivelsen af oplysningerne

Or. en

Ændringsforslag 518
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tidsfristerne for sletning af de 
forskellige kategorier af 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 519
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 18, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 520
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 23 a (nyt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
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Dokumentation
1. Hver videregivelse af 
personoplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på at 
kontrollere, om databehandlingen er 
lovlig, samt med henblik på at udøve 
egenkontrol og protokollere eller 
dokumentere sikringen af dataenes 
integritet og sikkerhed.
2. Protokollerne eller dokumentationen 
skal på anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden; tilsynsmyndigheden 
anvender udelukkende disse oplysninger 
til at kontrollere, om databehandlingen er 
lovlig, og til at sikre dataintegriteten og 
datasikkerheden.

Or. de

Begrundelse

Baseret på artikel 10 i rammeafgørelse 2008/977/JHA.

Ændringsforslag 521
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Registre 
1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, 
søgning, videregivelse, samkøring eller 
sletning. Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 
samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har 
søgt eller videregivet personoplysninger, 
fremgå af registreringen.
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2. Registrene anvendes udelukkende til at 
kontrollere, om databehandlingen er 
lovlig, til egenkontrol og til at sikre 
dataintegriteten og datasikkerheden. 

Or. de

Ændringsforslag 522
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, søgning, 
videregivelse, samkøring eller sletning. 
Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 
samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har søgt 
eller videregivet personoplysninger, 
fremgå af registreringen.

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, søgning, 
videregivelse, samkøring eller sletning. 
Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 
samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har søgt 
eller videregivet personoplysninger, samt 
identiteten af modtagerne af disse 
oplysninger, fremgå af registreringen.

Or. en

Ændringsforslag 523
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, 
søgning, videregivelse, samkøring eller 
sletning. Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 

1. Medlemsstaterne sikrer registrering af
alle former for behandling af oplysninger, 
inklusive enhver form for overførsel af 
oplysninger. Ved registrering af søgning 
og videregivelse skal navnlig formålet med 
samt datoen og tidspunktet for den 
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samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har søgt 
eller videregivet personoplysninger,
fremgå af registreringen.

pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har søgt 
eller videregivet personoplysninger samt 
modtageren af disse oplysningers identitet
fremgå af registreringen.

Or. pt

Ændringsforslag 524
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, søgning, 
videregivelse, samkøring eller sletning. 
Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 
samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har 
søgt eller videregivet personoplysninger, 
fremgå af registreringen.

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, søgning, 
videregivelse, samkøring eller sletning. 
Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 
samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og navnet på den 
person, som har søgt eller videregivet 
personoplysninger, fremgå af 
registreringen.

Or. en

Ændringsforslag 525
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, søgning, 
videregivelse, samkøring eller sletning. 
Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 

1. Medlemsstaterne sikrer som minimum 
registrering af følgende former for 
behandling: indsamling, ændring, søgning, 
videregivelse, samkøring eller sletning. 
Ved registrering af søgning og 
videregivelse skal navnlig formålet med 
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samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og i videst muligt 
omfang navnet på den person, som har 
søgt eller videregivet personoplysninger, 
fremgå af registreringen.

samt datoen og tidspunktet for den 
pågældende behandling og navnet på den 
person, som har søgt eller videregivet 
personoplysninger, fremgå af 
registreringen.

Or. en

Ændringsforslag 526
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registeransvarlige og 
registerføreren stiller efter anmodning 
fortegnelserne til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 527
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Registrene anvendes udelukkende til at 
kontrollere, om databehandlingen er lovlig, 
til egenkontrol og til at sikre 
dataintegriteten og datasikkerheden.

2. Registrene anvendes udelukkende til at 
kontrollere, om databehandlingen er lovlig, 
til egenkontrol og til at sikre 
dataintegriteten og datasikkerheden, eller 
til revisionsformål både hvad angår den 
ansvarlige for beskyttelse af oplysninger 
samt den tilsynsførende for beskyttelse af 
oplysninger.

Or. pt
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Ændringsforslag 528
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der bør foretages periodiske 
undersøgelser af registrene med henblik 
på at påvise enhver form for afvigelse i 
overensstemmelse med god praksis inden 
for sikkerhed.

Or. pt

Ændringsforslag 529
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren efter anmodning skal 
samarbejde med tilsynsmyndigheden ved 
udøvelsen af dennes hverv, navnlig ved at 
udlevere alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynsmyndighedens 
arbejde.

1. Den registeransvarlige og registerføreren
samarbejder efter anmodning med 
tilsynsmyndigheden ved udøvelsen af 
dennes hverv i henhold til kapitel VI,
afsnit 2, i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 530
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastsætter, at når et 



PE506.128v02-00 52/136 AM\929834DA.doc

DA

lovforslag fremsættes, hvori indgår 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, der, på grund af 
karakteren, omfanget eller formålet, 
indebærer alvorlige risici for borgernes 
rettigheder og frihedsrettigheder, vil der 
blive foretaget en analyse af 
konsekvenserne af den foreslåede 
foranstaltning for beskyttelsen af 
personoplysninger.
Analysen skal som minimum indeholde en 
generel beskrivelse af den påtænkte 
behandling, en gennemgang af risiciene 
for de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, foranstaltninger til 
afbødning af risiciene, garantier, 
foranstaltninger og mekanismer til 
sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger og påvise 
foreneligheden med bestemmelserne, der 
indføres med dette direktiv, under 
hensyntagen til rettigheder og legitime 
interesser for de personer, hvis 
oplysninger behandles, og andre berørte 
personer.

Or. nl

Begrundelse

En konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred af de 
retshåndhævende myndigheders behandling af data stemmer ikke helt overens med, at 
databehandlingen hos politi og retsvæsen er baseret på et passende juridisk grundlag. Det er 
derfor fornuftigt at kæde en sådan konsekvensanalyse sammen med ny lovgivning

Ændringsforslag 531
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Pligten til at samarbejde bør også 
sikres, når kontrolmyndigheden har brug 
for at undersøge informationssystemerne 
og behandlingen af oplysninger, og dens 
adgang til den ansvarliges eller til 
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registerførerens lokaler skal være sikret.

Or. pt

Ændringsforslag 532
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt tilsynsmyndigheden under 
udøvelsen af de beføjelser, der er tillagt 
denne i medfør af artikel 46, litra a) og b), 
retter henvendelse til den 
registeransvarlige, skal den 
registeransvarlige og registerføreren svare 
inden for en rimelig frist. Svaret skal 
omfatte en redegørelse for de iværksatte 
foranstaltninger og de opnåede resultater 
som reaktion på bemærkningerne fra 
tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 533
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt tilsynsmyndigheden under 
udøvelsen af de beføjelser, der er tillagt 
denne i medfør af artikel 46, litra a) og b), 
retter henvendelse til den 
registeransvarlige, skal den 
registeransvarlige og registerføreren svare 
inden for en rimelig frist. Svaret skal 
omfatte en redegørelse for de iværksatte 
foranstaltninger og de opnåede resultater 
som reaktion på bemærkningerne fra 

2. Såfremt tilsynsmyndigheden under 
udøvelsen af de beføjelser, der er tillagt 
denne i medfør af artikel 46, litra a) og b), 
retter henvendelse til den 
registeransvarlige, skal den 
registeransvarlige og registerføreren svare 
inden for en rimelig frist, som fastsættes af 
tilsynsmyndigheden. Svaret omfatter en 
redegørelse for de iværksatte 
foranstaltninger og de opnåede resultater 
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tilsynsmyndigheden. som reaktion på bemærkningerne fra 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 534
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige eller den registerfører, 
der handler på den registeransvarliges 
vegne, eller det organ, der træffer 
beslutning om det nye system, inden 
indførelsen af nye systemer til behandling 
af personoplysninger udfører en 
konsekvensanalyse af den planlagte 
behandling, for så vidt angår beskyttelsen 
af personoplysninger.
2. Analysen omfatter mindst en 
systematisk beskrivelse af
a) den planlagte behandling, og hvorvidt
den er nødvendig og står i rimeligt forhold 
til målet
b) en analyse af risiciene for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder
c) de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at afhjælpe disse risici og minimere 
den behandlede mængde 
personoplysninger
d) garantier, sikkerhedsforanstaltninger 
og mekanismer, som kan sikre 
beskyttelsen af personoplysninger og 
påvise overensstemmelse med denne 
forordning, under hensyntagen til de 
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registreredes og andre berørte personers 
rettigheder og legitime interesser.
3. Den registeransvarlige indhenter 
udtalelser fra registrerede eller deres 
repræsentanter vedrørende den planlagte 
behandling.
4. Analysen gøres let tilgængelig for 
offentligheden.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kravene til analysen som omhandlet i stk. 
2, herunder betingelser og procedurer for 
skalerbarhed, kontrol og revision.

Or. en

Begrundelse

Behandling af personoplysninger på dette følsomme område bør kun ske efter en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Bestemmelserne tager udgangspunkt i 
udkastet til databeskyttelsesforordningen med henblik på at sikre konsistens.

Ændringsforslag 535
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
forud for behandlingen af 
personoplysninger foretager en 
konsekvensanalyse af de planlagte 
behandlingssystemer og -procedurer for 
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beskyttelsen af personoplysninger, når 
behandlingen sandsynligvis vil indebære 
specifikke risici for registreredes 
rettigheder og frihedsrettigheder i medfør 
af dens karakter, omfang eller formål.
2. Følgende former for behandling kan 
navnlig indebære de i stk. 1 omhandlede 
specifikke risici:
a) behandling af personoplysninger i store 
arkiveringssystemer med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner
b) behandling af særlige kategorier af 
personoplysninger, jf. artikel 8, af 
personoplysninger vedrørende børn, 
lokaliseringsdata og af biometriske 
oplysninger med henblik på at forebygge,
opdage, efterforske eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner
c) evaluering af personlige aspekter 
vedrørende en fysisk person eller med 
henblik på analyse eller forudsigelse af en 
fysisk persons adfærd baseret på 
elektronisk databehandling, som 
sandsynligvis vil kunne resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
vedkommende eller berører vedkommende 
i væsentlig grad
d) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning) 
eller
e) andre former for behandling, hvor 
høring af tilsynsmyndigheden er påkrævet 
i henhold til artikel 26, stk. 1.
3. Analysen omfatter en systematisk og 
detaljeret beskrivelse af den planlagte 
behandling, en analyse af risiciene for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at afhjælpe risici, 
samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
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mekanismer, som kan sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og påvise 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der indføres i medfør af dette direktiv, 
under hensyntagen til de registreredes og 
andre berørte personers grundlæggende 
rettigheder og legitime interesser.
4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige hører alle relevante 
interessenter, herunder repræsentanter 
for registrerede, om den planlagte 
behandling.
5. Analysen gøres let tilgængelig for 
offentligheden.
6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter at have anmodet om en udtalelse fra 
Det Europæisk Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for behandling, 
der kan medføre specifikke risici som 
omhandlet i stk. 1 og 2, og krav 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
analyse, herunder betingelser for 
skalerbarhed, kontrol og mulighed for 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 536
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
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forud for behandling af 
personoplysninger eller tidligst muligt i et 
igangværende behandlingsforløb 
foretager en konsekvensanalyse med 
hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger for den planlagte eller 
igangværende behandling, hvor denne 
behandling kan indebære specifikke risici 
for den registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder i medfør af 
behandlingens karakter, omfang eller 
formål.
2. Særlig følgende former for behandling 
kan indebære de i stk. 1 omhandlede 
specifikke risici:
a) behandling af personoplysninger i store 
arkiveringssystemer med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner
b) behandling af særlige kategorier af 
personoplysninger af personoplysninger, 
jf. artikel 8, vedrørende børn og af 
biometriske oplysninger med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner
c) evaluering af personlige aspekter 
vedrørende en fysisk person eller med 
henblik på analyse eller især forudsigelse 
af en fysisk persons adfærd på basis af 
automatisk databehandling, som 
potentielt vil kunne resultere i 
foranstaltninger, der har retsvirkning for 
personen eller i væsentlig grad berører 
vedkommende
d) overvågning af offentligt tilgængelige 
områder, navnlig ved brug af 
optoelektronisk udstyr (videoovervågning) 
eller
e) andre former for behandling, hvor 
høring af tilsynsmyndigheden er påkrævet 
i henhold til artikel 26, stk. 1.
3. Analysen omfatter som minimum en 
generel beskrivelse af den planlagte 
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behandling, en analyse af risiciene for 
registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, de fornødne 
foranstaltninger til afhjælpning af disse 
risici samt garantier, 
sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer til sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger og med henblik på 
dokumentation af, at der – under 
hensyntagen til de registreredes og andre 
berørte personers rettigheder og legitime 
interesser – er overensstemmelse med de 
bestemmelser, der indføres i medfør af 
dette direktiv.
4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige hører offentligheden 
vedrørende den planlagte behandling, 
uden at det berører beskyttelsen af 
samfundsmæssige interesser eller 
sikkerheden ved behandlingen.
5. Offentligheden skal have nem adgang 
til vurderingen, uden at det berører 
beskyttelsen af samfundsmæssige 
interesser eller sikkerheden ved 
behandlingen.
6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter høring af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og i 
overensstemmelse med artikel 56 at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på en nærmere fastlæggelse af kriterier 
og betingelser for behandling, der kan 
medføre specifikke risici som omhandlet i 
stk. 1 og 2, og krav vedrørende den i stk. 3 
omhandlede analyse, herunder 
betingelser for skalerbarhed, kontrol og 
mulighed for revision.

Or. en

Ændringsforslag 537
Carlos Coelho
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige eller registerføreren
hører tilsynsmyndigheden forud for 
behandlingen af personoplysninger, der vil 
indgå som en del af et nyt register, der skal 
oprettes, når

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige hører 
tilsynsmyndigheden forud for 
behandlingen af personoplysninger, der vil 
indgå som en del af et nyt register, der skal 
oprettes, når

Or. pt

Ændringsforslag 538
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
hører tilsynsmyndigheden forud for 
behandlingen af personoplysninger, der vil 
indgå som en del af et nyt register, der skal
oprettes, når

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
hører tilsynsmyndigheden forud for 
behandlingen af personoplysninger, der vil 
indgå som en del af en ny type register, der 
skal oprettes.

Or. en

Ændringsforslag 539
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de særlige kategorier af oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 8, skal 
behandles

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 540
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den type behandling, navnlig ved brug 
af nye teknologier, mekanismer eller 
procedurer, ellers medfører særlige risici 
for den registreredes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig 
beskyttelsen af personoplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 541
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden
skal udarbejde en liste over de former for 
behandling, hvor der i henhold til stk. 1 
skal foretages en forudgående høring.

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden
udarbejder en liste over de former for 
behandling, hvor der i henhold til stk. 1, 
litra b, skal foretages en forudgående 
høring. Tilsynsmyndigheden i hver stat 
offentliggør listen og fremsender den til 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd arbejder 
med konvergensen af listerne.

Or. en

Ændringsforslag 542
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
indgiver den i artikel 25a omhandlede 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse til tilsynsmyndigheden og 
efter anmodning alle andre nødvendige 
oplysninger for at tilsynsmyndigheden 
kan vurdere, om behandlingen er i 
overensstemmelse med bestemmelserne, 
og navnlig om risiciene for beskyttelsen af 
registreredes personoplysninger og 
tilknyttede garantier.

Or. en

Ændringsforslag 543
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne hører 
tilsynsmyndigheden, når de forbereder 
lovgivningsforslag til vedtagelse i det 
nationale parlament eller foranstaltninger 
baseret på et sådant lovgivningsforslag, 
som fastlægger karakteren af 
behandlingen, for at sikre, at den 
planlagte behandling er i 
overensstemmelse med dette direktiv, og 
navnlig for at mindske risiciene for de 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 544
Jan Philipp Albrecht
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte
bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden 
skal udarbejde en liste over de former for 
behandling, hvor der i henhold til stk. 1 
skal foretages en forudgående høring.

4. Medlemsstaterne fastsætter
bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden 
skal udarbejde en liste over de former for 
behandling, hvor der i henhold til stk. 1 
skal foretages en forudgående høring.

Or. en

Ændringsforslag 545
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren under hensyntagen til 
det aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige
træffer tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte 
personoplysninger
a) mod hændelig eller ulovlig 
tilintetgørelse
b) mod hændeligt tab
c) mod forringelse
d) ubeføjet udbredelse eller ikke-
autoriseret adgang, navnlig hvis 
behandlingen omfatter fremsendelse i et 
net eller tilrådighedsstillelse af 
oplysninger ved at give direkte elektronisk 
adgang, og
e) mod enhver anden form for ulovlig 
behandling.
Foranstaltningerne skal under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau 
og omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
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de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.

Or. de

Begrundelse

 Revisionen af denne artikel er hentet fra rammeafgørelsens artikel 22, stk.1.

Ændringsforslag 546
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren under hensyntagen til det 
aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren under hensyntagen til det 
aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer for at 
tilvejebringe et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau i forhold til de risici, 
behandlingen af personoplysninger 
indebærer, og arten af de 
personoplysninger, der skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 547
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
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og registerføreren under hensyntagen til det 
aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.

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

Or. en

Ændringsforslag 548
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren under hensyntagen til det 
aktuelle tekniske niveau og 
omkostningerne i forbindelse med 
gennemførelsen skal træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
og registerføreren under hensyntagen til det 
aktuelle tekniske niveau skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til 
de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 549
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på automatisk 
databehandling af oplysninger fastsætter
medlemsstaterne bestemmelser om, at den 
registeransvarlige eller registerføreren på 
grundlag af en risikovurdering skal 
gennemføre foranstaltninger til at sikre:

2. Med henblik på automatisk 
databehandling af oplysninger træffer
medlemsstaterne foranstaltninger til at
opnå følgende:

Or. de

Ændringsforslag 550
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) at systemet fungerer, at indtrufne fejl 
meldes (pålidelighed), og at opbevarede 
personoplysninger ikke bliver ødelagt som 
følge af fejlfunktioner i systemet
(integritet).

j) at systemet fungerer, at indtrufne fejl 
meldes (pålidelighed), og at opbevarede 
personoplysninger ikke bliver forkerte som 
følge af fejlfunktioner i systemet
(integritet).

Or. de

Ændringsforslag 551
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fastsætter, at der 
som registerfører kun må udpeges 
personer, der kan garantere og 
dokumentere, at vedkommende er i stand 
til at træffe de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, som er 
omhandlet i stk. 1, og overholde de 
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instrukser, der er omhandlet i artikel 21, 
stk. 2, litra a). Den kompetente myndighed 
overvåger, at registerføreren overholder 
disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 552
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at specificere, hvordan kravene i 
stk. 1 og 2 gælder i forskellige situationer, 
navnlig krypteringsstandarder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 57, 
stk. 2.

3. Medlemsstaterne kan om nødvendigt 
vedtage bestemmelser med henblik på at 
specificere, hvordan kravene i stk. 1 og 2 
gælder i forskellige situationer, navnlig 
krypteringsstandarder.

Or. de

Ændringsforslag 553
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal dokumentere alle brud på 
persondatasikkerheden, herunder 
omstændighederne ved bruddet, dets 
virkninger og de iværksatte afhjælpende 
foranstaltninger. Denne dokumentation 
skal være tilstrækkeligt detaljeret til at 
sætte tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 

4. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den registeransvarlige 
skal dokumentere alle brud på 
persondatasikkerheden, herunder 
omstændighederne ved bruddet, dets 
virkninger og de iværksatte afhjælpende 
foranstaltninger. Denne dokumentation 
skal være tilstrækkeligt detaljeret til at 
sætte tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel overholdes. 
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Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål.

Dokumentationen skal kun indeholde de 
oplysninger, der er nødvendige til dette 
formål. Tilsynsmyndigheden registrerer 
anmeldte brud, og der skal være offentlig 
adgang til disse optegnelser.

Or. en

Ændringsforslag 554
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 555
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på yderligere at specificere 
kriterier for og krav til, hvordan databrud 
som omhandlet i stk. 1 og 2 fastslås, og 
under hvilke særlige omstændigheder en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden. 

udgår

Or. de
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Begrundelse

Kriterier og krav for at fastslå brud på datasikkerheden er allerede tilstrækkeligt specificeret i 
stk. 1. Den foreslåede delegation af lovgivningsmæssige beføjelser ville under alle 
omstændigheder berøre væsentlige elementer, som ikke kan delegeres, og de bør specificeres i 
den grundlæggende retsakt. Der foreslås også en tilsvarende ændring i den generelle 
forordning om databeskyttelse.

Ændringsforslag 556
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på yderligere at specificere 
kriterier for og krav til, hvordan databrud 
som omhandlet i stk. 1 og 2 fastslås, og 
under hvilke særlige omstændigheder en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til –
efter at have anmodet om en udtalelse fra 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd – at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på yderligere at specificere 
kriterier for og krav til, hvordan databrud 
som omhandlet i stk. 1 og 2 fastslås, og 
under hvilke særlige omstændigheder en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 557
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på yderligere at specificere 
kriterier for og krav til, hvordan databrud 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til
efter udtalelse fra Kommissionen at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på yderligere at specificere 
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som omhandlet i stk. 1 og 2 fastslås, og 
under hvilke særlige omstændigheder en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

kriterier for og krav til, hvordan databrud 
som omhandlet i stk. 1 og 2 fastslås, og 
under hvilke særlige omstændigheder en 
registeransvarlig og registerfører har pligt 
til at anmelde brud på 
persondatasikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 558
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformatet for en sådan anmeldelse 
til tilsynsmyndigheden, procedurerne for 
anmeldelsespligten samt formen og de 
nærmere regler for den dokumentation, der 
er omhandlet i stk. 4, herunder tidsfrister 
for sletning af oplysninger deri. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 57, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan efter høring af Den 
Europæiske Databeskyttelsesmyndighed
fastlægge standardformatet for en sådan 
anmeldelse til tilsynsmyndigheden, 
procedurerne for anmeldelsespligten samt 
formen og de nærmere regler for den 
dokumentation, der er omhandlet i stk. 4, 
herunder tidsfrister for sletning af 
oplysninger deri. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 57, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 559
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Forudgående høring

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 



AM\929834DA.doc 71/136 PE506.128v02-00

DA

nationale tilsynsmyndigheder høres inden 
behandling af personoplysninger, der vil 
indgå i et nyt register, der skal oprettes:
a) når der behandles særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8, eller
b) når formen for behandling, især 
anvendelse af nye teknologier, 
mekanismer eller procedurer, i andre 
henseender indebærer særlige risici for 
den registreredes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder især dennes privatliv.

Or. de

Begrundelse

Overtager teksten fra rammeafgørelse 2008/977/RIA, artikel 23.

Ændringsforslag 560
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Tilsynsmyndigheden fører et offentligt 
register over de forskellige former for 
brud, der er anmeldt, og over bruddenes 
omfang og antal.

Or. en

Ændringsforslag 561
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Meddelelse af brud på 
persondatasikkerheden til den 
registrerede
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige, når bruddet på 
persondatasikkerheden kan forventes at 
krænke personoplysninger eller 
privatlivets fred for den registrerede, efter 
den i artikel 28 omhandlede anmeldelse 
skal underrette den registrerede om 
bruddet på persondatasikkerheden uden 
unødig forsinkelse.
2. Meddelelsen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal beskrive arten af 
bruddet på persondatasikkerheden og 
mindst indeholde de oplysninger og 
anbefalinger, der er omhandlet i artikel 
28, stk. 3, litra b) og c). 
3. Det er ikke nødvendigt at underrette 
den registrerede om et brud på 
persondatasikkerheden, hvis 
tilsynsmyndigheden finder det godtgjort 
fra den registeransvarliges side, at denne 
har gennemført passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, og at disse 
foranstaltninger er blevet anvendt på de 
personoplysninger, som bruddet på 
persondatasikkerheden vedrørte. Sådanne 
teknologiske beskyttelsesforanstaltninger 
skal gøre dataene uforståelige for alle, der 
ikke har lovlig adgang hertil.
4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes, begrænses eller undlades af de 
årsager, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4.

Or. de
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Ændringsforslag 562
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Meddelelsen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal beskrive arten af 
bruddet på persondatasikkerheden og 
mindst indeholde de oplysninger og
anbefalinger, der er omhandlet i artikel 28, 
stk. 3, litra b) og c).

2. Meddelelsen til den registrerede i 
henhold til stk. 1 skal beskrive arten af 
bruddet på persondatasikkerheden og 
mindst indeholde de oplysninger og 
anbefalinger, der er omhandlet i artikel 28, 
stk. 3, litra a) og e).

Or. en

Ændringsforslag 563
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at det berører den 
registeransvarliges forpligtelse til at 
underrette den registrerede om bruddet på 
persondatasikkerheden, kan 
tilsynsmyndigheden, i tilfælde hvor den 
registeransvarlige ikke allerede har 
underrettet den registrerede om bruddet 
på persondatasikkerheden, og efter at 
have vurderet bruddets sandsynlige 
negative virkninger, kræve, at den 
registeransvarlige gør dette.

Or. en

Ændringsforslag 564
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes, begrænses eller undlades af de 
årsager, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4.

4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes eller begrænses af de årsager, der 
er omhandlet i artikel 11, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 565
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes, begrænses eller undlades af de 
årsager, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4.

4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes eller begrænses af de årsager, der 
er omhandlet i artikel 11, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af ændringsforslaget til artikel 11, stk. 4.

Ændringsforslag 566
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes, begrænses eller undlades af de 
årsager, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4.

4. Underretningen af den registrerede kan 
forsinkes, begrænses eller undlades af de 
årsager, der er omhandlet i artikel 13, 
stk. 1.

Or. pt
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Ændringsforslag 567
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for for, at den 
registeransvarlige eller registerføreren
udpeger en databeskyttelsesansvarlig.

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige udpeger en 
databeskyttelsesansvarlig. Denne 
forpligtelse bør også indbefatte 
registerførerne i tilfælde af at deres 
indsats kan berettige udpegelsen af en 
databeskyttelsesansvarlig.

Or. pt

Ændringsforslag 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for for, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
udpeger en databeskyttelsesansvarlig.

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
udpeger mindst én
databeskyttelsesansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 569
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den databeskyttelsesansvarlige må 
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ikke stilles ringere på grund af udførelsen 
af sine opgaver. Den 
databeskyttelsesansvarlige kan ikke 
opsiges under sit virke og i det 
efterfølgende år, medmindre der 
foreligger kendsgerninger, som berettiger 
den registeransvarlige til at opsige 
vedkommende af vigtige grunde.

Or. de

Ændringsforslag 570
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
sikrer, at den databeskyttelsesansvarliges 
øvrige arbejdsopgaver er forenelige med 
den pågældendes opgaver og hverv som 
databeskyttelsesansvarlig og ikke 
indebærer interessekonflikt.

Or. en

Ændringsforslag 571
Carlos Coelho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den databeskyttelsesansvarlige 
udpeges for en periode på mindst fire år. 
Den databeskyttelsesansvarlige kan 
genudnævnes til yderligere fire år. I sin 
embedsperiode kan den 
databeskyttelsesansvarlige kun afskediges 
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fra denne stilling, hvis vedkommende ikke 
længere opfylder betingelserne for at 
varetage hvervet. Det påhviler de
registeransvarlige og registerførerne at 
underrette tilsynsmyndigheden om den 
databeskyttelsesansvarliges identitet og 
kontaktoplysninger efter dennes 
udpegelse samt i tilfælde af enhver form 
for ændringer, som måtte indtræffe.

Or. pt

Ændringsforslag 572
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den databeskyttelsesansvarlige 
udpeges for en periode på mindst fire år. 
Den databeskyttelsesansvarlige kan 
genudnævnes til yderligere perioder. I 
løbet af embedsperioden kan den 
databeskyttelsesansvarlige kun afskediges 
fra stillingen, såfremt han eller hun ikke 
længere opfylder de nødvendige 
betingelser for at udøve hvervet – navnlig 
med henblik på at sikre, at 
bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes. 

Or. en

Ændringsforslag 573
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastsætter 
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bestemmelser om, at den 
registeransvarlige eller registerføreren 
meddeler navnet på og 
kontaktoplysningerne for den 
databeskyttelsesansvarlige til 
tilsynsmyndigheden og offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 574
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om at den registrerede har 
ret til at kontakte den 
databeskyttelsesansvarlige vedrørende alle 
spørgsmål i forbindelse med 
behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger og til at anmode om at 
udøve sine rettigheder i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 575
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige råder over de 
midler, der er nødvendige for at udføre de 
i artikel 32 omhandlede opgaver effektivt 
og uafhængigt, og ikke modtager instrukser 
med hensyn til udøvelsen af hvervet.

2. Den registeransvarlige eller 
registerføreren sikrer, at den 
databeskyttelsesansvarlige udfører sine
opgaver uafhængigt og ikke modtager 
instrukser med hensyn til udøvelsen af 
hvervet. Den databeskyttelsesansvarlige 
rapporterer direkte til ledelsen hos den 
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registeransvarlige eller registerføreren. 

Or. en

Ændringsforslag 576
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarlige eller 
registerføreren støtter den 
databeskyttelsesansvarlige i udøvelsen af 
dennes hverv og tilvejebringer alle midler, 
herunder personale, lokaler, udstyr og
andre ressourcer, der er nødvendige for 
udøvelsen af hvervet, som omhandlet i 
artikel 32, og for vedligeholdelse af hans 
eller hendes faglige kundskaber.

Or. en

Ændringsforslag 577
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at underrette og rådgive den 
registeransvarlige eller registerføreren om 
deres forpligtelser i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv, og at 
dokumentere denne aktivitet og de 
modtagne reaktioner

a) at underrette og rådgive den 
registeransvarlige eller registerføreren om 
deres forpligtelser i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der vedtages til 
gennemførelse af dette direktiv, især hvad 
angår tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og procedurer, og at 
dokumentere denne aktivitet og de 
modtagne reaktioner

Or. en
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Ændringsforslag 578
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) at overvåge den registeransvarliges 
eller registerførerens udarbejdelse af 
konsekvensanalysen vedrørende 
databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 579
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
RÅDETS FORPLIGTELSER

1. Den registeransvarlige og 
registerføreren udpeger et rådsmedlem 
med ansvar for databeskyttelsen.
2. Det i stk. 1 omhandlede rådsmedlem 
har det endelige ansvar for overholdelsen 
af dette direktivs bestemmelser, som 
gennemført i medlemsstaternes 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 580
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Generelle principper for videregivelse af 
personoplysninger
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at kompetente myndigheder alene må 
videregive personoplysninger, som 
underkastes behandling eller er beregnet 
til behandling efter videregivelse til et 
tredjeland eller til en international 
organisation, herunder videreoverførsel 
til et andet tredjeland eller en 
international organisation, såfremt: 
a) videregivelsen er nødvendig for at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner 
b) betingelserne i dette kapitel overholdes 
af den registeransvarlige eller 
registerføreren

Or. en

Ændringsforslag 581
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at videreoverførsel, jf. denne artikels 
stk. 1, i tillæg til de i nævnte stk. 1 
omhandlede betingelser kun må finde 
sted, såfremt:
a) videreoverførslen er nødvendig af 
hensyn til samme specifikke formål som 
den oprindelige videregivelse og
b) den kompetente myndighed, som 
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foretog den oprindelige videregivelse, 
godkender videreoverførslen.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun tillades overførsler til retshåndhævende myndigheder og ikke til andre 
modtagere i tredjelande. Dette er foreslået af både EDPS og Artikel 29-gruppen og er en 
konsekvens af betragtning 45. Det bør også konkretiseres, at videreoverførsler er underlagt 
yderligere betingelser, som foreslået af Artikel 29-gruppen.

Ændringsforslag 582
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) videregivelsen er nødvendig for at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner

a) videregivelsen er nødvendig for at 
forebygge trusler, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner

Or. de

Ændringsforslag 583
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) videregivelsen er nødvendig for at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner

a) den konkrete videregivelse er nødvendig 
for at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner

Or. en
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Ændringsforslag 584
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oplysninger videregives til en 
registeransvarlig i et tredjeland eller i en 
international organisation, som er en 
kompetent offentlig myndighed, jf. 
bestemmelserne i artikel 1, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 585
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den registeransvarlige og registerføreren 
overholder denne artikels bestemmelser, 
herunder i forbindelse med 
videreoverførsel af personoplysninger fra 
tredjelandet eller en international 
organisation til et andet tredjeland eller 
en anden international organisation

Or. en

Ændringsforslag 586
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne i dette kapitel overholdes
af den registeransvarlige eller 

b) betingelserne i dette kapitel overholdes
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registerføreren

Or. de

Ændringsforslag 587
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne i dette kapitel overholdes 
af den registeransvarlige eller 
registerføreren

b) øvrige bestemmelser, der vedtages i
medfør af dette direktiv, overholdes af den 
registeransvarlige eller registerføreren og

Or. en

Ændringsforslag 588
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

det beskyttelsesniveau, som fysiske 
personer garanteres i Unionen i medfør af 
dette direktiv, ikke undermineres.

Or. en

Ændringsforslag 589
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
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Videregivelse til modtagere, der ikke er 
underlagt bestemmelser til gennemførelse 

af dette direktiv
Medlemsstaterne fastlægger bestemmelser 
om, at kompetente myndigheders 
videregivelse af personoplysninger til 
modtagere, der ikke er underlagt 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv, kun må finde sted, hvis en sådan 
videregivelse er:
a) omfattet af medlemsstaternes nationale 
lovgivning; denne lovgivning skal være i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og konventionen til beskyttelse 
af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i 
tråd med retspraksis ved EU-Domstolen 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol eller
b) nødvendig for at beskytte den 
registreredes eller andre fysiske personers 
vitale interesser eller
c) sat i værk efter anmodning fra den 
registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 590
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Videregivelse til modtagere, der ikke er 
underlagt bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv
Medlemsstaterne fastlægger 
bestemmelser om, at kompetente 
myndigheders videregivelse af 
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personoplysninger til modtagere, der 
ikke er underlagt bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv, kun 
må finde sted, hvis en sådan 
videregivelse er:
a) omfattet af medlemsstaternes 
nationale lovgivning; denne 
lovgivning skal være i 
overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og 
konventionen til beskyttelse af 
menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i 
tråd med retspraksis ved EU-
Domstolen og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol eller
b) nødvendig for at beskytte den 
registreredes eller andre personers 
vitale interesser eller
c) sat i værk efter anmodning fra den 
registrerede.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke specifikke garantier for overførsel af 
personoplysninger til private og ikkeretshåndhævende offentlige myndigheder. I henhold til 
princip 5 i Europarådets henstilling R(87)15 bør sådanne overførsler kun være tilladt under 
specifikke og strenge betingelser. Denne foreslåede nye artikel tilføjer specifikke 
bestemmelser om sådanne overførsler med inspiration fra Europarådets ovennævnte 
henstilling.

Ændringsforslag 591
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33b
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Generelle principper for videregivelse af 
personoplysninger

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at kompetente 
myndigheder alene må videregive 
personoplysninger, som underkastes 
behandling eller er beregnet til 
behandling efter videregivelse til en 
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller til en international 
organisation, herunder videreoverførsel 
til en kompetent offentlig myndighed i et 
andet tredjeland eller en international 
organisation, såfremt:
a) den specifikke videregivelse er 
nødvendig for at forebygge, efterforske, 
opdage eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner
b) oplysningerne videregives til den 
registeransvarlige i et tredjeland eller en 
international organisation, der er en 
kompetent offentlig myndighed, jf. artikel 
1, stk. 1
c) den registeransvarlige og 
registerføreren overholder 
bestemmelserne i artikel 34 til 37, 
herunder i forbindelse med 
videreoverførsel af personoplysninger fra 
tredjelandet eller en international 
organisation til et andet tredjeland eller 
en anden international organisation
d) de øvrige bestemmelser, der vedtages i 
henhold til dette direktiv, overholdes af 
den registeransvarlige og registerføreren 
og
e) det beskyttelsesniveau, som fysiske 
personer garanteres i Unionen i medfør af 
dette direktiv, ikke undermineres.
2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at videreoverførsel, jf. 
denne artikels stk. 1, i tillæg til 
betingelserne, der er indeholdt i nævnte 
stk. 1, kun må finde sted, hvis:
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a) videreoverførslen er nødvendig af 
hensyn til samme specifikke formål som 
den oprindelige videregivelse og
b) den kompetente myndighed, som 
foretog den oprindelige videregivelse, 
godkender videreoverførslen.

Or. en

Ændringsforslag 592
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun må finde 
sted, når Kommissionen i henhold til 
artikel 41 forordning (EU) nr. …/2012 eller 
i henhold til stk. 3 i denne artikel har 
fastslået, at et tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse oplysninger kræver 
ikke yderligere godkendelse.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun må finde 
sted, når Kommissionen i henhold til 
artikel 41 forordning (EU) nr. …/2012 eller 
i henhold til stk. 3 i denne artikel har 
fastslået, at et tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller en 
international organisation har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. En 
sådan videregivelse oplysninger kræver 
ikke yderligere godkendelse.

Internationale aftaler, konventioner, 
kontrakter og overenskomster mellem EU 
eller en medlemsstat og et tredjeland eller 
en international organisation vurderes 
som tilstrækkelig beskyttelse i medfør af 
denne artikel.

Or. de

Begrundelse

Dette er desuden i overensstemmelse med den tidligere lovgivning ifølge direktiv 95/46.
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Ændringsforslag 593
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt der ikke er vedtaget en afgørelse 
i henhold til artikel 41 i forordning (EU) 
nr. …./2012, vurderer Kommissionen 
beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed 
under hensyntagen til følgende:

2. Såfremt der ikke er vedtaget en afgørelse 
i henhold til artikel 41 i forordning (EU) 
nr. …./2012, vurderer Kommissionen 
beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed 
under hensyntagen til samtlige forhold, 
som generelt spiller en rolle i forbindelse 
med videregivelse af oplysninger eller 
kategorier af videregivelse af oplysninger, 
og som kan vurderes uafhængigt af 
konkrete tilfælde af videregivelse. Der bør 
især lægges vægt på følgende:

Or. de

Ændringsforslag 594
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstedeværelsen af en eller flere 
velfungerende uafhængige 
tilsynsmyndigheder i tredjelandet eller den 
internationale organisation, der har 
ansvaret for at sikre, at 
databeskyttelsesreglerne overholdes, og for 
at bistå og rådgive de registrerede, når de 
udøver deres rettigheder, og samarbejde 
med tilsynsmyndighederne i Unionen og 
medlemsstaterne

b) tilstedeværelsen af en eller flere 
velfungerende uafhængige 
tilsynsmyndigheder i tredjelandet eller den 
internationale organisation, der har 
ansvaret for at sikre, at 
databeskyttelsesreglerne, herunder 
tilstrækkelige sanktionsbeføjelser,
overholdes, og for at bistå og rådgive de 
registrerede, når de udøver deres 
rettigheder, og samarbejde med 
tilsynsmyndighederne i Unionen og 
medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 595
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan inden for rammerne 
af dette direktiv fastslå, at et tredjeland, et 
område eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller en international 
organisation sikrer et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 57, stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser, jf. 
artikel 56 til supplering af listen i bilag [x] 
over tredjelande, områder eller 
behandlingssektorer i tredjelande eller 
internationale organisationer, der sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med stk. 2, til at vedtage 
delegerede retsakter. Ved bestemmelse af 
beskyttelsesniveauet skal Kommissionen 
undersøge, om lovgivningen, både 
almindelig og sektorbestemt, der gælder i 
tredjelandet eller den internationale 
organisation, sikrer effektive rettigheder, 
der kan håndhæves retsligt, herunder 
effektiv klageadgang for registrerede, 
navnlig registrerede, hvis person-
oplysninger videregives.

Or. de

Begrundelse

Da disse beslutninger er af vidtrækkende karakter, går de ud over, hvad der kræves for fælles 
gennemførelsesbetingelser, og disse ikkevæsentlige elementer skal derfor underlægges 
delegation af lovgivningsmæssige beføjelser i henhold til artikel 290 i TEUF. Der foreslås 
også en tilsvarende ændring i den generelle forordning om databeskyttelse.

Ændringsforslag 596
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I gennemførelsesretsakten angives 
dennes geografiske og sektorbestemte 
anvendelsesområde og i påkommende 

4. I overensstemmelse med artikel 340,
stk. 2, i TEUF, og domstolens faste 
praksis erstatter Unionen i 
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tilfælde den tilsynsmyndighed, der er 
nævnt i stk. 2, litra b).

overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, skader 
forvoldt af dets institutioner eller af dets 
ansatte under udøvelsen af deres hverv.
Dette gælder også for skader, der 
forårsages af misbrug af 
personoplysninger som følge af en 
fejlagtig fastlæggelse i henhold til stk. 2 
og 3. 

Or. de

Ændringsforslag 597
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan inden for 
rammerne af dette direktiv fastslå, at et 
tredjeland, et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
en international organisation ikke har et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold 
til denne artikels stk. 2, navnlig hvis den 
gældende lovgivning, både almindelig og 
sektorbestemt, i tredjelandet eller den 
internationale organisation ikke 
garanterer effektive rettigheder, der kan 
håndhæves retsligt, herunder effektiv 
adgang til administrativ og retslig 
prøvelse for registrerede, navnlig 
registrerede, hvis personoplysninger 
videregives. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 57, 
stk. 2, eller efter proceduren i artikel 57, 
stk. 3, i særligt hastende tilfælde for 
fysiske personer, hvad angår beskyttelse 
af deres personoplysninger. 

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 598
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen træffer afgørelse i 
henhold til i stk. 5, sikrer 
medlemsstaterne, at enhver form for 
videregivelse af personoplysninger til 
tredjelandet eller et område eller en 
behandlingssektor i dette tredjeland eller 
den pågældende internationale 
organisation forbydes; denne afgørelse 
påvirker ikke videregivelse i henhold til 
artikel 35, stk. 1, eller artikel 36. 
Kommissionen indleder på et passende 
tidspunkt høringer af tredjelandet eller 
den internationale organisation med 
henblik på at afhjælpe den situation, der 
opstår som følge af afgørelsen i henhold 
til stk. 5 i denne artikel.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 599
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen overvåger anvendelsen 
af de gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 3 og 5.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 600
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Videregivelse på grundlag af 
hensigtsmæssige garantier
1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om videregivelse af personoplysninger til 
en modtager i et tredjeland eller en 
international organisation må finde sted, 
hvis: 
a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument
b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger
2. Beslutningen om videregivelse i 
henhold til stk. 1, litra b), skal træffes af 
personale, der er behørigt bemyndiget 
hertil. Disse videregivelser skal 
dokumenteres, og dokumentationen skal 
på anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. de

Ændringsforslag 601
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en 
modtager i et tredjeland eller en 
international organisation må finde sted, 
hvis:

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en 
modtager i et tredjeland eller en 
international organisation kun må finde 
sted, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 602
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en
modtager i et tredjeland eller en 
international organisation må finde sted, 
hvis: 

a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument

b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger

1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
videregivelse af personoplysninger til en
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller en international 
organisation må finde sted, hvis der er 
blevet indført hensigtsmæssige garantier, 
hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument

Or. en
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Ændringsforslag 603
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument

a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument og

Or. en

Ændringsforslag 604
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tilsynsmyndigheden på forhånd har 
godkendt overførslen.

Or. en

Ændringsforslag 605
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 606
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 607
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den registeransvarlige eller
registerføreren har vurderet alle forhold i 
forbindelse med videregivelsen af 
personoplysninger og konkluderet, at der 
findes hensigtsmæssige garantier, hvad 
angår beskyttelsen af personoplysninger

b) Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
har vurderet , at den modtagende
registeransvarlige eller registerfører 
opfylder alle lovens krav og bedste praksis 
generelt i forbindelse med videregivelsen 
af personoplysninger som fastsat i dette 
direktiv, navnlig vedrørende 
personoplysninger, som oprindeligt er 
indsamlet af private instanser, og har
konkluderet, at der findes hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af
personoplysninger, eller

Or. en

Begrundelse

Der må ikke på grundlag af selvevaluering fra den registeransvarliges eller registerførerens 
side iværksættes videregivelse til tredjelande. Sådanne videregivelser baseres altid på et 
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retligt bindende instrument. Se også pkt. 415 i den tilsynsførendes udtalelse.

Ændringsforslag 608
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) national lovgivning tillader specifikke 
videregivelser af personoplysninger i 
overensstemmelse med kravene om 
nødvendighed og proportionalitet, under 
hensyn til de relevante bestemmelser i 
EU-retten og folkeretten, herunder 
navnlig EMRK, således som den er 
fortolket af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Or. en

Ændringsforslag 609
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beslutningen om videregivelse i 
henhold til stk. 1, litra b), skal træffes af 
personale, der er behørigt bemyndiget 
hertil. Disse videregivelser skal 
dokumenteres, og dokumentationen skal 
på anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

udgår

Or. en

(forkert nummerering af stykkerne i Kommissionens forslag)
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Ændringsforslag 610
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beslutningen om videregivelse i 
henhold til stk. 1, litra b), skal træffes af 
personale, der er behørigt bemyndiget
hertil. Disse videregivelser skal 
dokumenteres, og dokumentationen skal på 
anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

2. Disse videregivelser skal dokumenteres, 
og dokumentationen skal på anmodning 
stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden.

Or. en

(forkert nummerering af stykkerne i Kommissionens forslag)

Ændringsforslag 611
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 35 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Videregivelse af oplysninger på grundlag 

af hensigtsmæssige garantier
1. Hvis Kommissionen ikke har truffet 
afgørelse i henhold til artikel 34, må 
personoplysninger videregives til en 
modtager i et tredjeland eller en 
international organisation, hvis:
a) der er blevet indført hensigtsmæssige 
garantier, hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, i et retligt bindende 
instrument
b) den registeransvarlige eller 
registerføreren har vurderet alle forhold, 
som generelt spiller en rolle i forbindelse 
med videregivelsen af personoplysninger 
(artikel 34, stk. 2), og har konkluderet, at 
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der findes hensigtsmæssige garantier, 
hvad angår beskyttelsen af 
personoplysninger, eller
c) videregivelsen af personoplysningerne 
også efter Kommissionens konstatering 
af, at der ikke findes et hensigtsmæssigt 
sikkerhedsniveau, var tilladt i det 
konkrete tilfælde (artikel 36).

Or. de

Ændringsforslag 612
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 35 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35b
Videregivelse af personoplysninger fra 

andre medlemsstater
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at kompetente 
myndigheder i forlængelse af ovenstående 
forudsætninger alene må videregive 
personoplysninger, som er videregivet 
eller stillet til rådighed af den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat, 
herunder videregive dem til et tredjeland 
eller til en international organisation, 
såfremt:
a) modtageren i tredjestaten eller det 
modtagende internationale organ har 
ansvaret for at forebygge risici, 
efterforske, afsløre eller retsforfølge 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde 
strafferetlige sanktioner
b) den medlemsstat, som har videregivet 
oplysningerne, har givet sin godkendelse 
til at videregive disse i henhold til sin 
nationale lovgivning, og
c) i de i artikel 34a, stk. 3, og artikel 35, 
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litra b) og c), omhandlede tilfælde også 
den medlemsstat, som har videregivet 
oplysningerne, i henhold til sin nationale 
lovgivning finder garantierne for de 
videregivne oplysningers sikkerhed 
passende.
2. Videregivelse uden 
forhåndsgodkendelse i henhold til stk. 1, 
litra b), tillades kun, hvis videregivelsen af 
oplysningerne er afgørende for 
forebyggelse af en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod en medlemsstats eller en 
tredjestats offentlige sikkerhed eller en 
medlemsstats væsentlige interesser, og 
forhåndsgodkendelsen ikke kan indhentes 
i tide. Den myndighed, der skal give sin 
godkendelse, skal orienteres omgående.
3. Uanset stk. 1, litra c), må videregivelse 
af personoplysninger kun finde sted, hvis 
dette er tilladt i henhold til lovgivningen i 
den medlemsstat, som videregiver 
oplysningerne
a) på grund af den registreredes 
specifikke legitime interesser
b) på grund af legitime vigtige interesser, 
navnlig vigtige offentlige interesser.
4. Videregivelse til private instanser er 
kun tilladt, hvis de i artikel 7a, stk. 1, 
omhandlede forudsætninger er opfyldt.

Or. de

Begrundelse

Artikel 35b svarer til artikel 13 i rammeafgørelsen og fastsætter særlige regler for behandling 
af oplysninger, der stammer fra andre medlemsstater, og giver disse oplysninger særlig 
beskyttelse. Bestemmelsen beskytter samtidig den medlemsstat, som oplysningerne stammer 
fra, og etablerer dermed den tillid internt i EU, som er nødvendig for udvekslingen af 
oplysninger, til at de videregivne oplysninger ikke behandles vilkårligt i modtagerstaten.

Ændringsforslag 613
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Undtagelser
Uanset artikel 34 og 35 fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun må finde sted, hvis:
a) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons vitale interesser, eller
b) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes legitime 
interesser, hvis det er påkrævet ved lov i 
den medlemsstat, der videregiver 
personoplysningerne, eller
c) videregivelsen af oplysningerne er 
afgørende for at afværge en umiddelbar 
og alvorlig trussel mod en medlemsstats 
eller et tredjelands offentlige sikkerhed, 
eller
d) videregivelsen er nødvendig i 
enkeltsager med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse eller 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser 
eller fuldbyrdelse af strafferetlige 
sanktioner, eller
e) videregivelsen er nødvendig i 
enkeltsager med henblik på at fastslå et 
retskrav eller gøre det gældende eller 
forsvare det ved en domstol i forbindelse 
med forebyggelse, efterforskning, 
opdagelse eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner.

Or. de

Ændringsforslag 614
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Undtagelser
Uanset artikel 34 og 35 fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun må finde sted, hvis:
a) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons vitale interesser, eller
b) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes legitime 
interesser, hvis det er påkrævet ved lov i 
den medlemsstat, der videregiver 
personoplysningerne, eller
c) videregivelsen af oplysningerne er 
afgørende for at afværge en umiddelbar 
og alvorlig trussel mod en medlemsstats 
eller et tredjelands offentlige sikkerhed, 
eller
d) videregivelsen er nødvendig i 
enkeltsager med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, opdagelse eller 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser 
eller fuldbyrdelse af strafferetlige 
sanktioner, eller
e) videregivelsen er nødvendig i 
enkeltsager med henblik på at fastslå et 
retskrav eller gøre det gældende eller 
forsvare det ved en domstol i forbindelse 
med forebyggelse, efterforskning, 
opdagelse eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 615
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 36 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser Undtagelser i tilfælde af specifikke 
videregivelser af oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 616
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 34 og 35 fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation kun må finde sted, hvis:

Uanset artikel 34 og 35 fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til en 
kompetent offentlig myndighed i et 
tredjeland eller en international 
organisation kun må finde sted, hvis den 
registeransvarlige på forhånd har opnået 
tilladelse i henhold til stk. 1a, og:

Or. en

Ændringsforslag 617
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 34 og 35 fastsætter
medlemsstaterne bestemmelser om, at en 
videregivelse af personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 

Når Kommissionen i henhold til 
bestemmelserne i artikel 34, stk. 5, 
konstaterer, at der ikke findes et 
hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau, 
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organisation kun må finde sted, hvis: undlades enhver form for videregivelse af 
personoplysninger til tredjelandet eller et 
område eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller til den pågældende 
internationale organisation, hvis den 
berørtes legitime interesse i en afværgelse 
af videregivelsen også i det konkrete 
tilfælde vejer tungere end den offentlige 
interesse i videregivelsen af oplysninger. 
Uanset stk. 1 og artikel 35 kan
medlemsstaterne fastsætte bestemmelser 
om, at en videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun må finde 
sted, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 618
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

enhver form for videregivelse af 
oplysninger, som skyldes beslutninger på 
grundlag af undtagelsesbestemmelser, bør 
være behørigt begrundet og begrænset til 
det strengt nødvendige, eftersom 
omfattende og hyppige overførsler af data 
ikke er tilladt.

Or. pt

Ændringsforslag 619
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige forud for en 
videregivelse baseret på stk. 1 skal 
indhente godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden for at sikre, at 
videregivelsen sker i overensstemmelse 
med de bestemmelser, som er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og særlig for at 
mindske risiciene for den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 620
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
personoplysninger kun videregives i 
henhold til bestemmelserne i denne 
artikel, hvis.
a) den registeransvarlige på forhånd har 
opnået tilladelse fra tilsynsmyndigheden 
og
b) videregivelsen kun omfatter 
oplysninger, der er absolut nødvendige for 
at opfylde formålet med videregivelsen og
c) enhver videregivelse dokumenteres 
fuldt ud, herunder oplysning af dato og 
tidspunkt for videregivelsen, den 
modtagende myndighed, begrundelsen for 
videregivelsen og om de videregivne 
oplysninger. Denne dokumentation skal 
på anmodning stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 621
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at den 
registeransvarlige i forbindelse med en 
påberåbelse af en af undtagelserne i 
stk. 1:
a) kun videregiver det absolut 
nødvendige omfang af 
personoplysninger til opnåelse af det 
formål, hvormed videregivelsen sker 
og
b) dokumenterer videregivelserne, 
herunder dato og tidspunkt for 
videregivelsen, med oplysning om den 
modtagende myndighed, begrundelsen 
for videregivelsen og for de 
videregivne oplysninger. Denne 
dokumentation skal på anmodning 
stilles til rådighed for 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 622
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) videregivelsen er nødvendig for at
beskytte den registreredes eller en anden 
persons vitale interesser, eller

a) videregivelsen er nødvendig for at sikre
den registreredes eller en anden persons 
vitale interesser, navnlig for så vidt angår 
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deres liv og helbred, eller

Or. en

Ændringsforslag 623
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) videregivelsen af oplysningerne er 
afgørende for at afværge en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod en medlemsstats eller 
et tredjelands offentlige sikkerhed, eller

c) videregivelsen af oplysningerne er
begrænset til en specifik sag og afgørende 
for at afværge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod en medlemsstats eller et 
tredjelands offentlige sikkerhed, eller

Or. en

Ændringsforslag 624
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Undtagelser for videregivelse af 

oplysninger efter afvejning af interesserne 
i konkrete enkelttilfælde

1. Når Kommissionen i henhold til i stk. 5 
har konstateret, at der ikke findes et 
hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau, 
undlades enhver form for videregivelse af 
personoplysninger til tredjelandet eller et 
område eller en behandlingssektor i dette 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation, hvis den 
berørtes legitime interesse i en 
udelukkelse af videregivelsen også i det 
konkrete tilfælde vejer tungere end den 
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offentlige interesse i videregivelsen af 
oplysninger.
2. I forbindelse med afvejningen af 
interesserne i henhold til stk. 1 skal der 
også tages hensyn til sikkerhedsniveauets 
hensigtsmæssighed i det konkrete tilfælde. 
Ved vurderingen af, om der i det konkrete 
tilfælde findes et hensigtsmæssigt 
sikkerhedsniveau, tages der hensyn til alle 
forhold, som spiller en rolle ved den 
påtænkte videregivelse af oplysninger, 
navnlig
a) arten af de oplysninger, der skal 
videregives
b) formålet med videregivelsen af 
oplysningerne samt
c) varigheden af den planlagte behandling 
i tredjelandet.
3. Uanset stk. 1 og artikel 35 kan 
medlemsstaterne fastsætte bestemmelser 
om, at en videregivelse af 
personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation kun må finde 
sted, hvis:
a) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons legitime interesser, her navnlig liv 
og helbred, eller
b) videregivelsen i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvorfra 
personoplysningerne skal videregives, er 
nødvendig for at beskytte den 
registreredes legitime interesser
c) hvis videregivelsen er strengt nødvendig 
med henblik på forebyggelse, 
efterforskning, afsløring eller 
retsforfølgning eller straffuldbyrdelse af 
alvorlige straffelovsovertrædelser, eller
d) videregivelsen er nødvendig i 
enkeltsager med henblik på at fastslå et 
retskrav eller gøre det gældende eller 
forsvare det ved en domstol i forbindelse 
med forebyggelse, efterforskning, 
opdagelse eller retsforfølgning af 
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straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner.
4. Sikkerhedsniveauet kan i det konkrete 
tilfælde navnlig være hensigtsmæssigt, 
hvis det pågældende tredjeland, et 
område, en behandlingssektor eller en 
mellem- eller overstatslig instans i dette 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation i det konkrete 
tilfælde garanterer en hensigtsmæssig 
beskyttelse af de videregivne oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Omformuleringen af artikel 36 er en logisk videreudvikling af artikel 34 og 35. I strengt 
begrænsede enkelttilfælde skal det trods en negativ afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet være muligt at udlevere data til tredjelande under meget strenge 
betingelser for at beskytte goder af højeste værdi som liv og helbred.

Ændringsforslag 625
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal 
underrette modtageren af 
personoplysninger om eventuelle 
begrænsninger for behandling og træffer 
alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
disse begrænsninger overholdes.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal 
underrette modtageren af 
personoplysninger om eventuelle 
begrænsninger for behandling og træffer 
alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
disse begrænsninger overholdes. Punkt 1 
gælder også for begrænsninger for 
behandling, som den registeransvarlige 
skal overholde i medfør af artikel 7a, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Når oplysninger videregives inden for EU, bør nationale behandlingsbegrænsninger også og 
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især gælde, når disse oplysninger igen videregives til et tredjeland. Ellers ville tilliden til 
intern udveksling af oplysninger i EU lide skade.

Ændringsforslag 626
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal 
underrette modtageren af 
personoplysninger om eventuelle 
begrænsninger for behandling og træffer 
alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
disse begrænsninger overholdes.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at den registeransvarlige skal 
underrette modtageren af 
personoplysninger om eventuelle 
begrænsninger for behandling og træffer 
alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
disse begrænsninger overholdes. Den 
registeransvarlige bør underrette 
modtageren af personoplysninger om 
enhver form for opdatering, korrektion 
eller sletning af data, som er sket, og bør 
foretage samme underretning, hvis der 
har været en videregivelse efterfølgende.

Or. pt

Ændringsforslag 627
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår stk. 1, træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger for at styrke forholdet til 
tredjelande og internationale 
organisationer, bl.a. deres 
tilsynsmyndigheder, når Kommissionen 
har truffet afgørelse om, at de sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som 
omhandlet i artikel 35, stk. 3.

2. For så vidt angår stk. 1, træffer 
Kommissionen inden for rammerne af 
dette direktiv de nødvendige 
foranstaltninger for at styrke forholdet til 
tredjelande og internationale 
organisationer, bl.a. deres 
tilsynsmyndigheder, når Kommissionen 
har truffet afgørelse om, at de sikrer et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som 
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omhandlet i artikel 35, stk. 3. I denne 
forbindelse respekterer og beskytter 
Kommissionen medlemsstaternes 
kompetencer og de retlige og faktiske 
foranstaltninger, der er truffet i udøvelsen 
af disse kompetencer.

Or. de

Ændringsforslag 628
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel Va
Artikel 38a

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
registeransvarlige ikke videregiver 
personoplysninger til en fysisk eller 
juridisk person, der ikke er omfattet af 
bestemmelserne i dette direktiv, 
medmindre:
a) videregivelsen sker i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen eller den nationale 
lovgivning og
b) modtageren er hjemmehørende i en af 
Den Europæiske Unions medlemsstater 
og
c) den registreredes specifikke legitime 
interesser ikke forhindrer en videregivelse 
og
d) videregivelsen er nødvendig i en 
specifik sag for den registeransvarlige, 
der videregiver personoplysningerne i 
forbindelse med:
i) udførelsen af en opgave, den er blevet 
pålagt ved lov eller
ii) forebyggelse af en umiddelbar og 
alvorlig trussel mod den offentlige 
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sikkerhed eller
iii) forebyggelse af alvorlige krænkelser af 
enkeltpersoners rettigheder.
2. Den registeransvarlige underretter 
modtageren om, hvilke formål 
personoplysningerne udelukkende må 
anvendes til.
3. Den registeransvarlige underretter 
modtageren om restriktioner på 
behandlingen og sikrer, at disse 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 629
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden er underlagt finansiel 
kontrol, som ikke påvirker dens 
uafhængighed. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden fører særskilt 
årsregnskab og -budget. Budgetterne 
offentliggøres.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden er underlagt finansiel 
kontrol, som ikke påvirker dens 
uafhængighed. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden fører særskilt 
årsregnskab og -budget, som skal føres 
helt uafhængigt af hinanden. Budgetterne 
offentliggøres.

Or. pt

Ændringsforslag 630
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyndig-

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyndig-



AM\929834DA.doc 113/136 PE506.128v02-00

DA

heden skal udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

heden skal udpeges af parlamentet i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 631
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyndig-
heden skal udpeges af parlamentet eller 
regeringen i den pågældende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at medlemmerne af tilsynsmyndig-
heden skal udpeges af parlamentet eller i 
partnerskab med regeringen i den 
pågældende medlemsstat.

Or. pt

Ændringsforslag 632
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når embedsperioden udløber, eller hvis 
et medlem udtræder, fortsætter medlemmet 
med at opfylde sine forpligtelser, indtil et 
nyt medlem er udpeget.

5. Når embedsperioden udløber, eller hvis 
et medlem udtræder, fortsætter medlemmet
efter anmodning med at opfylde sine 
forpligtelser, indtil et nyt medlem er 
udpeget.

Or. de

Begrundelse

I tilfælde af afskedigelse på grund af alvorlig pligtforsømmelse kan det være umuligt at 
fortsætte virksomheden, indtil der er udpeget en efterfølger. Virksomheden bør derfor kun 
kunne fortsættes "efter anmodning".
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Ændringsforslag 633
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
hver tilsynsmyndighed på sin medlemsstats 
område udøver de beføjelser, der tillægges 
den i overensstemmelse med dette direktiv.

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
hver tilsynsmyndighed på sin medlemsstats 
område i det mindste udøver de beføjelser, 
der tillægges den i overensstemmelse med 
dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 634
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden 
ikke har beføjelse til at føre tilsyn med
domstolenes behandling af
personoplysninger, når de handler i deres 
egenskab af domstol.

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

Or. de

Ændringsforslag 635
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overvåge og sikre anvendelsen af de 
bestemmelser, der vedtages i medfør at 

a) i det mindste overvåge og sikre 
anvendelsen af de bestemmelser, der 
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dette direktiv og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil

vedtages i medfør at dette direktiv og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil

Or. de

Ændringsforslag 636
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) høre klager, der indgives af en 
registreret eller en sammenslutning, der
repræsenterer og er behørigt bemyndiget 
af den registrerede i overensstemmelse 
med artikel 50, så vidt det er 
hensigtsmæssigt, undersøge sagen og 
underrette den registrerede eller 
sammenslutningen om forløbet og 
resultatet af klagen inden for en rimelig 
frist, navnlig hvis yderligere undersøgelse 
eller koordinering med en anden 
tilsynsmyndighed er nødvendig

b) høre klager, der indgives af en 
registreret, undersøge sagen og underrette 
den registrerede eller sammenslutningen 
om forløbet og resultatet af klagen inden 
for en rimelig frist, navnlig hvis yderligere 
undersøgelse eller koordinering med en 
anden tilsynsmyndighed er nødvendig

Or. de

Begrundelse

Dette er en konsekvens af, at det repræsentative søgsmål i artikel 50 udgår.

Ændringsforslag 637
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gennemføre undersøgelser på eget 
initiativ, på grundlag af en klage eller efter 
anmodning fra en anden tilsynsmyndighed 
og underrette den registrerede, hvis 

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

vedkommende har indgivet en klage til 
denne tilsynsmyndighed, om resultatet af 
undersøgelsen inden for en rimelig frist; 
tilsynsmyndighederne kan også 
gennemføre sådanne undersøgelser på 
eget initiativ i henhold til national 
lovgivning

Or. de

Ændringsforslag 638
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) kan høres af medlemsstaternes 
institutioner og organer om administrative 
foranstaltninger til beskyttelse af personers 
rettigheder og frihedsrettigheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysning

Or. de

Ændringsforslag 639
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hver tilsynsmyndighed styrker inden for 
sine opgaver og beføjelser samt inden for 
den nationale lovgivnings grænser
offentlighedens kendskab til risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger. Der skal
lægges særlig vægt på aktiviteter, der er 
direkte rettet mod børn.
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Or. de

Ændringsforslag 640
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Tilsynsmyndigheden kan kun afvise at 
iværksætte den handling, den registrerede 
anmoder om, hvis anmodningen er 
åbenlyst uforholdsmæssig. 
Tilsynsmyndigheden bærer ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er åbenlyst 
uforholdsmæssig.

Or. en

Ændringsforslag 641
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 642
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 45 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Hvis anmodninger er usaglige, bl.a. fordi 
de gentages, kan tilsynsmyndigheden 
opkræve et rimeligt gebyr. 
Tilsynsmyndigheden bærer ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er usaglig.

Or. en

Ændringsforslag 643
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Hvis anmodninger er markant 
uforholdsmæssige, bl.a. fordi de gentages, 
kan tilsynsmyndigheden opkræve et
rimeligt gebyr. Tilsynsmyndigheden bærer 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er
uforholdsmæssig.

Or. en

Begrundelse

Nødvendig ændring for at sikre sammenhængen med forordningen om databeskyttelse.

Ændringsforslag 644
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at tilsynsmyndigheden bl.a. skal have:

udgår

a) undersøgelsesbeføjelser såsom 
beføjelse til at få indsigt i de oplysninger, 
der er genstand for behandling, og 
beføjelse til at indsamle alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
udføre sine tilsynsopgaver
b) beføjelse til at gribe effektivt ind ved 
f.eks. at afgive udtalelser forud for 
iværksættelsen af behandlingen og sikre 
en passende offentliggørelse af disse 
udtalelser, at beordre oplysninger 
begrænset, slettet eller tilintetgjort, 
midlertidigt eller definitivt at forbyde en
behandling, at udstede en advarsel til den 
registeransvarlige eller påtale en 
overtrædelse over for den 
registeransvarlige eller ved at høre de 
nationale parlamenter eller andre 
nationale politiske institutioner
c) beføjelse til at indbringe overtrædelser 
af de bestemmelser, der vedtages i medfør 
af dette direktiv for retsinstanserne eller 
gøre retsinstanserne opmærksom på disse 
overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 645
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at tilsynsmyndigheden 
har beføjelser til:
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a) at underrette den registeransvarlige 
eller registerføreren om en påstået 
overtrædelse af bestemmelserne om 
behandling af personoplysninger og i 
givet fald give den registeransvarlige eller 
registerføreren påbud om at råde bod på 
overtrædelsen og forbedre beskyttelsen af 
den registrerede
b) at give den registeransvarlige påbud 
om at imødekomme den registreredes 
anmodninger om at udøve sine 
rettigheder, der er omfattet af dette 
direktiv, herunder de i artikel 12 til 17 
fastsatte, når sådanne anmodninger er 
blevet afvist i strid med disse 
bestemmelser
c) at give den registeransvarlige eller 
registerføreren påbud om at udlevere 
oplysningerne, jf. artikel 10, stk. 1 og 2, 
samt artikel 11, 28 og 29
d) at sikre overensstemmelse med 
udtalelser om forudgående høringer, jf. 
artikel 26
e) at rette en advarsel eller en påtale til 
den registeransvarlige eller 
registerføreren
f) at give påbud om berigtigelse, sletning 
eller tilintetgørelse af alle 
personoplysninger, når de er blevet 
behandlet i strid med bestemmelserne i 
dette direktiv, og meddelelse af sådanne 
handlinger til tredjemand, til hvem disse 
oplysninger er videregivet
g) midlertidigt eller definitivt at forbyde 
en behandling
h) at suspendere videregivelsen af 
oplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation
i) at informere nationale parlamenter, 
regeringen eller andre offentlige 
institutioner samt offentligheden om 
spørgsmålet.
2. Hver tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til fra den 
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registeransvarlige eller registerføreren:
a) at få indsigt i alle personoplysninger, 
dokumenter og informationer, der er 
nødvendige for at varetage dens 
tilsynsopgaver
b) at få adgang til alle deres lokaler, 
herunder databehandlingsudstyr og -
midler, i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning, når der er rimelig 
grund til at antage, at man der udøver en 
aktivitet, der strider mod bestemmelserne, 
der er vedtaget i henhold til dette direktiv, 
med forbehold af rettens tilladelse, hvis 
dette kræves i henhold til den nationale
lovgivning.
3. Uanset artikel 43 indfører 
medlemsstaterne bestemmelser til at sikre, 
at der ikke stilles yderligere 
sikkerhedskrav til tilsynsmyndighedernes 
anmodninger.
4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at adgang til 
oplysninger, som er klassificeret på et 
niveau svarende til EU CONFIDENTIAL 
eller højere, kræver en supplerende 
sikkerhedsscreening i henhold til national 
lovgivning. Hvis lovgivningen i 
tilsynsmyndighedens medlemsstat ikke 
kræver supplerende sikkerhedsscreening, 
skal de øvrige medlemsstater anerkende 
dette.
5. Hver tilsynsmyndighed har beføjelser 
til at gøre de retlige myndigheder 
opmærksom på krænkelser af 
bestemmelser vedtaget i medfør af dette 
direktiv og til at deltage i retssager samt 
anlægge sag ved den kompetente domstol, 
jf. artikel 53, stk. 2.
6. Hver tilsynsmyndighed har beføjelse til 
at indføre sanktioner for administrative 
overtrædelser.

Or. en
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Ændringsforslag 646
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undersøgelsesbeføjelser såsom beføjelse 
til at få indsigt i de oplysninger, der er 
genstand for behandling, og beføjelse til 
at indsamle alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at udføre sine 
tilsynsopgaver

a) undersøgelsesbeføjelser såsom beføjelse 
til at få indsigt i alle personoplysninger og 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at udføre sine tilsynsopgaver og adgang til 
alle en registeransvarligs lokaler, 
herunder databehandlingsudstyr og -
midler.

Or. en

Ændringsforslag 647
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beføjelse til at indbringe overtrædelser 
af de bestemmelser, der vedtages i medfør 
af dette direktiv for retsinstanserne eller 
gøre retsinstanserne opmærksom på disse 
overtrædelser.

c) beføjelse til at indbringe overtrædelser 
af de bestemmelser, der vedtages i medfør 
af dette direktiv for retsinstanserne eller 
gøre retsinstanserne opmærksom på disse 
overtrædelser. Afgørelser truffet af 
tilsynsmyndigheden, som går en 
involveret part imod, kan indbringes for 
en retsinstans.

Or. de

Begrundelse

Klageadgangen er en selvfølge, formuleringen er hentet ordret fra artikel 25, stk. 2, litra c) i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Ændringsforslag 648
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
Informanter

Kommissionen stiller senest et år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse lovforslag 
med henblik på at specificere vilkår og 
kriterier for at garantere retlig beskyttelse 
af informanter, som indberetter en 
registeransvarligs eller registerførers 
overtrædelse af bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 649
Dimitrios Droutsas

Forslag til direktiv
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
1. Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt 
tilsynsmyndighed har 
undersøgelsesbeføjelser til at få adgang til 
den registeransvarliges eller 
registerførerens lokaler, herunder 
databehandlingsudstyr og -midler.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndighederne får alle oplysninger 
og dokumenter, som er nødvendige for, at 
de kan udøve deres hverv. Der må ikke 
stilles yderligere sikkerhedskrav til 
tilsynsmyndighedernes anmodninger ud 
over de bestemmelser om tavshedspligt, 
som er omhandlet i artikel 43.
3. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om, at adgang til 
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oplysninger, som er klassificeret på et 
niveau svarende til EU CONFIDENTIAL 
eller højere, kræver en supplerende 
sikkerhedsscreening i henhold til national 
lovgivning. Hvis lovgivningen i 
tilsynsmyndighedens medlemsstat ikke 
kræver supplerende sikkerhedsscreening, 
skal de øvrige medlemsstater anerkende 
dette.

Or. en

Ændringsforslag 650
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed regelmæssigt og mindst 
hvert tredje år udarbejder en rapport om 
sin virksomhed.

Or. de

Ændringsforslag 651
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges offentligheden, det nationale 
parlament, Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Or. en
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Ændringsforslag 652
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig 
rapport om sin virksomhed. Rapporten
offentliggøres og forelægges 
Kommissionen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Or. en

Ændringsforslag 653
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en årlig
rapport om sin virksomhed. Rapporten 
forelægges Kommissionen og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

Medlemsstaterne sørger for, at hver 
tilsynsmyndighed udarbejder en rapport 
om sin virksomhed mindst hvert andet år. 
Rapporten forelægges det nationale 
Parlament og gøres tilgængelig for
Kommissionen, Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og offentligheden.
Den skal indeholde oplysninger om, i 
hvilket omfang de kompetente 
myndigheder inden for deres jurisdiktion 
har fået adgang til oplysninger fra private 
instanser med henblik på efterforskning 
eller retsforfølgelse af 
straffelovsovertrædelser.

Or. en
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Ændringsforslag 654
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle organer, 
organisationer eller sammenslutninger, 
der har til formål at beskytte registreredes 
rettigheder og interesser i forbindelse med 
beskyttelsen af deres personoplysninger,
og som er etableret i overensstemmelse 
med en medlemsstats lovgivning, har ret 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed 
i enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til dette 
direktiv er blevet krænket som følge af 
behandlingen af deres personoplysninger. 
Organisationen eller sammenslutningen 
skal være behørigt bemyndiget af de(n) 
registrerede.

udgår

Or. de

Begrundelse

Revisionen i denne artikel lader det repræsentative søgsmål udgå, da der ikke er noget 
datasikkerhedsretligt behov for dette. I forbindelse med politimæssige foranstaltninger vil den 
individuelle berørthed altid være afgørende.

Ændringsforslag 655
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle organer, 
organisationer eller sammenslutninger, der 
har til formål at beskytte individers

2. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle organer, 
organisationer eller sammenslutninger, der 
har til formål at beskytte registreredes
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rettigheder og interesser i forbindelse med 
beskyttelsen af deres personoplysninger, 
og som er etableret i overensstemmelse 
med en medlemsstats lovgivning, har ret til 
at indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til dette 
direktiv er blevet krænket som følge af 
behandlingen af deres personoplysninger.
Organisationen eller sammenslutningen 
skal være behørigt bemyndiget af de(n) 
registrerede.

rettigheder og interesser, og som er 
etableret i overensstemmelse med en 
medlemsstats lovgivning, har ret til at 
indgive klage til en tilsynsmyndighed i 
enhver medlemsstat på vegne af en eller 
flere registrerede, hvis de vurderer, at den 
registreredes rettigheder i henhold til dette 
direktiv er blevet krænket som følge af 
behandlingen af deres personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 656
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle de i stk. 2 
omhandlede organer, organisationer eller 
sammenslutninger har ret til, uafhængigt 
af en klage fra den registrerede, at indgive 
klage til en tilsynsmyndighed i enhver 
medlemsstat, hvis de vurderer, at der har 
fundet et brud på persondatasikkerheden 
sted

udgår

Or. de

Ændringsforslag 657
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang, herunder retten 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om, at alle fysiske personer skal have 
adgang til domstolsprøvelse, hvis de 
finder, at deres rettigheder, som er fastsat i 
bestemmelser vedtaget i medfør af dette 
direktiv, er blevet krænket som følge af 
behandlingen af deres personoplysninger i 
strid med disse bestemmelser.

Uden at det berører en eventuel 
administrativ klageadgang, herunder retten 
til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 
om, at alle fysiske personer skal have 
adgang til domstolsprøvelse, hvis deres 
rettigheder, som er fastsat i bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv, er 
blevet krænket som følge af behandlingen 
af deres personoplysninger i strid med 
disse bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 658
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle organer, 
organisationer eller sammenslutninger, 
der er omhandlet i artikel 50, stk. 2, har 
ret til at udøve de rettigheder, der er 
omhandlet i artikel 51 og 52, på vegne af 
en eller flere registrerede.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette er en konsekvens af, at det repræsentative søgsmål i artikel 50 udgår.

Ændringsforslag 659
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
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Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle organer, 
organisationer eller sammenslutninger, der 
er omhandlet i artikel 50, stk. 2, har ret til 
at udøve de rettigheder, der er omhandlet i 
artikel 51 og 52, på vegne af en eller flere 
registrerede.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om, at alle organer, 
organisationer eller sammenslutninger, der 
er omhandlet i artikel 50, stk. 2, har ret til 
at udøve de rettigheder, der er omhandlet i 
artikel 51, 52 og 54, på vegne af en eller 
flere registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 660
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver tilsynsmyndighed har ret til at 
deltage i retssager og anlægge sager ved 
en domstol med det formål at håndhæve 
bestemmelser vedtaget i medfør af dette 
direktiv eller sikre en ensartet beskyttelse 
af personoplysninger i Unionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Søgsmålet bør altid afhænge af det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 661
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemslandene sikrer, at børn har 
de rettigheder, der er omhandlet i artikel 
50-52. Hvis der er børn involveret i de 
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procedurer, der er omhandlet i artikel 50-
52, skal medlemsstaterne fastsætte 
specifikke garantier, særligt for så vidt 
angår juridisk assistance.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at tage behørigt hensyn til børns særlige situation skal anvendelsen af deres 
rettigheder tilpasses, herunder adgangen til domstolsprøvelse og retten til at klage.

Ændringsforslag 662
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat har videregivet 
personoplysninger, kan modtageren inden 
for rammerne af det ansvar, han/hun i 
henhold til den nationale lovgivning har 
over for den skadelidte, ikke påberåbe sig, 
at de videregivne oplysninger var urigtige. 
Hvis modtageren yder erstatning for en 
skade, der er forårsaget af anvendelsen af 
urigtigt videregivne oplysninger, 
refunderer den videregivende kompetente 
myndighed modtageren den ydede 
skadeserstatning under hensyn til et 
eventuelt ansvar hos modtageren.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 19, stk. 1 og 2, i rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Ændringsforslag 663
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 24 i rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Ændringsforslag 664
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel
28, stk. 5, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

2. De beføjelser, der er omhandlet i artikel
34, stk. 3, tillægges Kommissionen for et 
ubestemt tidsrum fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 665
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel 3. De beføjelser, der er omhandlet i artikel
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28, stk. 5, kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer de i 
den pågældende afgørelse anførte 
delegerede beføjelser til ophør. Afgørelsen 
får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen 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.

34, stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer de i 
den pågældende afgørelse anførte 
delegerede beføjelser til ophør. Afgørelsen 
får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen 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

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at delegationen i artikel 28, stk. 5, udgår, og af ændringen fra 
gennemførelsesretsakter til delegerede retsakter i artikel 34, stk. 3.

Ændringsforslag 666
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 28, stk. 5, 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. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 28, stk. 5, 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. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at delegationen i artikel 28, stk. 5, udgår, og af ændringen fra 
gennemførelsesretsakter til delegerede retsakter i artikel 34, stk. 3.
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Ændringsforslag 667
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette følger af ændringerne i artikel 34, stk. 5.

Ændringsforslag 668
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internationale aftaler, som 
medlemsstaterne har indgået forud for dette 
direktivs ikrafttræden, ændres om 
nødvendigt inden fem år fra dette direktivs 
ikrafttræden.

Internationale aftaler, som 
medlemsstaterne har indgået forud for dette 
direktivs ikrafttræden, tilpasses inden ti år 
fra dette direktivs ikrafttræden, såfremt de 
i forvejen er underlagt særskilt kontrol, til 
dette direktiv.

2. Uanset stk. 1 finder bestemmelserne i 
artikel 36 i tilfælde af en negativ afgørelse 
om tilstrækkeligheden analog anvendelse 
på de internationale aftaler, der er indgået 
før dette direktivs ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

En tilpasningsfrist på fem år er på grund af de mange eksisterende og komplekse 
internationale aftaler for kort og bør også kun være begrænset til de aftaler, der i forvejen er 
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underlagt kontrol. Reguleringsindholdet i artikel 36 kan ikke kun gælde mellem 
medlemsstaterne, men må også finde analog anvendelse på eksisterende internationale 
aftaler.

Ændringsforslag 669
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 61 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Evaluering og revision

Or. pt

Ændringsforslag 670
Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen evaluerer anvendelsen af 
dette direktiv.

1. Kommissionen evaluerer anvendelsen af 
dette direktiv. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør regelmæssigt 
foretage objektive og upartiske 
evalueringer for at kontrollere, at 
direktivet er implementeret og anvendt 
korrekt. Kommissionen er ansvarlig for 
koordineringen af disse evalueringer i 
nært samarbejde med medlemsstaterne og 
bør foretage uanmeldte og anmeldte 
kontrolbesøg. Europa-Parlamentet og 
Rådet bør holdes informerede under hele 
forløbet og have adgang til de relevante 
dokumenter.

Or. pt

Ændringsforslag 671
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemgår senest tre år 
efter dette direktivs ikrafttræden andre 
vedtagne EU-retsakter vedrørende 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, 
navnlig de i artikel 59 nævnte vedtagne 
EU-retsakter, for at vurdere behovet for at 
tilpasse dem til dette direktiv og fremsætte 
de forslag til ændring af disse retsakter, 
der måtte være nødvendige for at sikre en 
konsekvent tilgang til beskyttelse af 
personoplysninger inden for rammerne af 
dette direktiv.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 672
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser
fra den xx.xx.201x [dato/to år efter 
ikrafttrædelsen].

De love og bestemmelser, som de vedtager 
med henblik på gennemførelse af 
artikel 23 og 24, anvender de senest den 
xx.xx.201x [4 år efter ikrafttrædelsen].

Or. de

Ændringsforslag 673
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 1
Liste over tredjelande, områder eller 
behandlingssektorer i tredjelande eller 
internationale organisationer, som sikrer 
et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 34, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Dette følger af ændringerne i artikel 34.


