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Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at Kommissionen 

anfører, at de supplerende regler vil være 

juridisk bindende for alle 

erhvervsdrivende, som håndterer 

personoplysninger, og som modtager 

persondata, der er overført fra EU på 

grundlag af en afgørelse om tilstrækkeligt 

beskyttelsesniveau, og som derfor er 

forpligtede til at overholde disse regler og 

eventuelle rettigheder og forpligtelser, der 

knytter sig hertil, samt at reglerne vil 

kunne håndhæves af både udvalget og af de 

japanske domstole; der henviser til, at 

visse japanske eksperter stiller 

spørgsmålstegn ved, om de supplerende 

regler er bindende; 

M. der henviser til, at de supplerende 

regler vil være juridisk bindende for alle 

erhvervsdrivende, som håndterer 

personoplysninger, og som modtager 

persondata, der er overført fra EU på 

grundlag af en afgørelse om tilstrækkeligt 

beskyttelsesniveau, og som derfor er 

forpligtede til at overholde disse regler og 

eventuelle rettigheder og forpligtelser, der 

knytter sig hertil, og vil kunne håndhæves 

af både udvalget og af de japanske 

domstole; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. bemærker, at det materielle 

anvendelsesområde for 

tilstrækkelighedsafgørelsen ikke er 

defineret tilstrækkeligt nøje i artikel 1 i 

udkastet til gennemførelsesafgørelse, 

hvilket skyldes, at flere kategorier af 

erhvervs- og behandlingsaktiviteter er 

udelukket fra det materielle 

anvendelsesområde for loven om 

beskyttelse af personoplysninger; 

opfordrer Kommissionen til at fremlægge 

yderligere og detaljerede redegørelser om 

indvirkningen af sådanne udelukkelser på 

EU-personoplysninger, der overføres til 

Japan, og til i artikel 1 i udkastet til 

gennemførelsesafgørelse klart at 

præcisere, hvilke overførsler af EU-

personoplysninger der er omfattet af 

afgørelsen om tilstrækkeligheden af 

beskyttelsesniveauet, og angive, at for så 

vidt angår overførsler af 

personoplysninger ved manuel 

behandling, skal de pågældende 

behandlingsaktiviteter være omfattet, hvis 

de er genstand for yderligere elektronisk 

behandling i Japan; 

7. bemærker, at de kategorier af 

erhverv og forarbejdningsaktiviteter, der 

er udelukket fra det materielle 

anvendelsesområde for loven om 

beskyttelse af personoplysninger, 

udtrykkeligt er blevet udelukket fra 

anvendelsesområdet for konstateringen af 

et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. bemærker med bekymring, at 

hverken loven om beskyttelse af 

personoplysninger eller udvalgets 

retningslinjer i modsætning til EU-retten 

indeholder juridiske bestemmelser for så 

vidt angår automatisk beslutningstagning 

og profilering, og at det kun er visse 

sektorspecifikke regler, der behandler dette 

spørgsmål, uden dog at tilvejebringe en 

samlet overordnet retlig ramme med 

omfattende og vidtgående beskyttelse mod 

automatisk beslutningstagning og 

profilering; opfordrer Kommissionen til at 

vise, hvordan dette håndteres i den 

japanske databeskyttelsesramme med 

henblik på at sikre et tilsvarende 

beskyttelsesniveau; mener, at dette 

navnlig er relevant på baggrund af de 

nylige Facebook/Cambridge Analytica-

sager om profilering; 

17. bemærker med bekymring, at 

hverken loven om beskyttelse af 

personoplysninger eller udvalgets 

retningslinjer i modsætning til EU-retten 

indeholder juridiske bestemmelser for så 

vidt angår automatisk beslutningstagning 

og profilering, og at det kun er visse 

sektorspecifikke regler, der behandler dette 

spørgsmål, uden dog at tilvejebringe en 

samlet overordnet retlig ramme med 

omfattende og vidtgående beskyttelse mod 

automatisk beslutningstagning og 

profilering; minder imidlertid om, at disse 

sektorspecifikke regler vedrører de 

sektorer, hvor sådanne former for 

behandling er mest relevante i forbindelse 

med internationale overførsler, 

eksempelvis den finansielle sektor; 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. mener, at selv om kombinationen 

af reglerne i loven om beskyttelse af 

personoplysninger og de supplerende 

regler vil sikre et beskyttelsesniveau, der 

er højere end inden for det 

grænseoverskridende system til beskyttelse 

af privatlivets fred i APEC-landene, 

mangler der i den løsning, som er fastsat i 

de supplerende regler, og som består i at 

kræve forudgående samtykke hos EU-

registrerede til videreoverførsel til en 

tredjepart i udlandet, en række afgørende 

elementer, der gør det muligt for 

registrerede at give deres samtykke, 

eftersom det ikke udtrykkeligt defineres, 

hvad der menes med "oplysninger om 

omstændighederne omkring overførslen, 

der er nødvendige for, at den [registrerede] 

kan træffe en afgørelse om samtykke" i 

overensstemmelse med artikel 13 i den 

generelle forordning om databeskyttelse, 

eksempelvis bestemmelsestredjelandet for 

videreoverførslen; bemærker, at udkastet 

til gennemførelsesafgørelse endvidere 

ikke forklarer, hvilke konsekvenser det har 

for den registrerede, hvis han eller hun 

nægter at give samtykke til 

videreoverførsel af sine personoplysninger; 

19. opfordrer Kommissionen til med 

hensyn til videreoverførsel at præcisere, 

hvorvidt der i den løsning, som er fastsat i 

de supplerende regler, og som består i at 

kræve forudgående samtykke hos EU-

registrerede til videreoverførsel til en 

tredjepart i udlandet, mangler en række 

afgørende elementer, der gør det muligt for 

registrerede at give deres samtykke, 

eftersom det ikke udtrykkeligt defineres, 

hvad der menes med "oplysninger om 

omstændighederne omkring overførslen, 

der er nødvendige for, at den [registrerede] 

kan træffe en afgørelse om samtykke" i 

overensstemmelse med artikel 13 i den 

generelle forordning om databeskyttelse, 

eksempelvis bestemmelsestredjelandet for 

videreoverførslen; opfordrer 

Kommissionen til yderligere at præcisere, 

hvilke konsekvenser det har for den 

registrerede, hvis han eller hun nægter at 

give samtykke til videreoverførsel af sine 

personoplysninger; 

Or. en 
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Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. bemærker, at erhvervsdrivende i 

henhold til den japanske lov om 

beskyttelse af personoplysninger i 

administrative organers varetægt også 

"frivilligt" kan videregive oplysninger til 

de retshåndhævende myndigheder; 

påpeger, at noget sådant hverken er omtalt 

i den generelle forordning om 

databeskyttelse eller i politidirektivet, og er 

bekymret over, at det muligvis ikke er i 

overensstemmelse med normen om "i det 

væsentlige at svare til" den generelle 

forordning om databeskyttelse; 

23. bemærker, at erhvervsdrivende i 

henhold til den japanske lov om 

beskyttelse af personoplysninger i 

administrative organers varetægt også 

"frivilligt" kan videregive oplysninger til 

de retshåndhævende myndigheder; 

påpeger, at noget sådant hverken er omtalt 

i den generelle forordning om 

databeskyttelse eller i politidirektivet og 

opfordrer Kommissionen til at vurdere, 

om det er i overensstemmelse med normen 

om "i det væsentlige at svare til" den 

generelle forordning om databeskyttelse; 

Or. en 
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Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. kender til medieomtale af det 

japanske direktorat for signalefterretning, 

der beskæftiger ca. 1 700 personer og råder 

over mindst seks overvågningsfaciliteter, 

som døgnet rundt aflytter telefonopkald, e-

mails og andre former for kommunikation1; 

er bekymret over, at denne vilkårlige 

masseovervågning end ikke omtales i 

udkastet til gennemførelsesafgørelse; 

opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe 

flere oplysninger om japansk 

masseovervågning; er alvorligt bekymret 

for, at denne masseovervågning ikke vil 

kunne klare en kontrol på baggrund af de 

kriterier, som EU-Domstolen fastlagde i 

Schrems-dommen (sag C-362/14); 

24. kender til medieomtale af det 

japanske direktorat for signalefterretning, 

der beskæftiger ca. 1 700 personer og råder 

over mindst seks overvågningsfaciliteter, 

som døgnet rundt aflytter telefonopkald, e-

mails og andre former for kommunikation1, 

og som er det japanske militærs 

efterretningsenhed, hvis hovedopgave 

bl.a. er at overvåge fjendtlige styrkers 

radio- og satellitkommunikation; er 

foruroliget over, at denne vilkårlige 

masseovervågning end ikke omtales i 

udkastet til gennemførelsesafgørelse; 

opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe 

flere oplysninger om japansk 

masseovervågning; bemærker imidlertid, 

at den japanske regering har afvist enhver 

form for omfattende og vilkårlig 

indsamling af og adgang til 

personoplysninger, der håndteres af en 

erhvervsdrivende efter en overførsel; 

1 Ryan Gallagher: "The Untold Story of Japan's 

Secret Spy Agency", The Intercept, den 19. 

maj 2018 

(https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/). 

1 Ryan Gallagher: "The Untold Story of Japan's 

Secret Spy Agency", The Intercept, den 19. 

maj 2018 

(https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/). 

Or. en 
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