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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2021 B9-0211/1

Ændringsforslag 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. konkluderer, at den generelle 
forordning om databeskyttelse to år efter 
dens ikrafttræden generelt har været en 
succes, og er enig med Kommissionen i, at 
det på nuværende tidspunkt ikke er 
nødvendigt at ajourføre eller revidere 
lovgivningen;

2. noterer sig Kommissionens 
vurdering af, at den generelle forordning 
om databeskyttelse to år efter dens 
ikrafttræden generelt har været en succes; 
påpeger dog de problemer og mangler, 
som interessenterne har afdækket, og som 
Kommissionen har bekræftet; er derfor 
uenig med Kommissionen i, at det på 
nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at 
ajourføre eller revidere lovgivningen, og 
opfordrer til en hurtig, målrettet revision, 
der sigter mod at rette op på de afdækkede 
problemer og mangler;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Ændringsforslag 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 2a. understreger, at mens den 
generelle forordning om databeskyttelse 
på nogle områder er ved at blive en 
konkurrencemæssig katalysator for EU, 
har den ikke lettet udøvelsen af nye 
individuelle rettigheder som oprindeligt 
forventet, og den modarbejder vores 
indsats i det globale kapløb om fremtidige 
strategiske teknologier med høj merværdi 
for samfundet ved unødigt at begrænse 
virksomhedernes brug af tilgængelige 
data; anmoder derfor Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd om at præcisere 
lovgivningen, således at disse nye 
teknologier ikke desto mindre kan trives;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Ændringsforslag 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er enig i, at indtil Kommissionens 
næste evaluering skal fokus fortsat være på 
forbedring af gennemførelsen og 
foranstaltninger til styrkelse af den 
generelle forordning om databeskyttelse;

3. er enig i, at indtil Kommissionens 
næste evaluering skal fokus fortsat være på 
forbedring af gennemførelsen og 
foranstaltninger til styrkelse af den 
generelle forordning om databeskyttelse; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
i mellemtiden at undersøge virkningerne 
af den generelle forordning om 
databeskyttelse på innovative og 
fremspirende teknologier, der er 
fremstillet i Europa, herunder eventuelle 
utilsigtede hindringer, som den måtte 
have skabt for udviklingen af teknologier 
såsom blockchain, kunstig intelligens 
eller tingenes internet, udbedre alle 
lovgivningsmæssige mangler og 
fremlægge planer for en mere omfattende 
revision af lovgivningen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Ændringsforslag 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. minder om, at "samtykke" siden 
starten på anvendelsen af den generelle 
forordning om databeskyttelse betyder 
enhver frivillig, specifik, informeret og 
utvetydig tilkendegivelse af den 
registreredes ønsker; understreger, at dette 
også gælder for e-
databeskyttelsesdirektivet;  bemærker, at 
gennemførelsen af gyldigt samtykke fortsat 
bringes i fare som følge af brugen af 
skjulte mønstre, udbredt tracking og anden 
uetisk praksis;  er bekymret over, at 
enkeltpersoner ofte udsættes for 
økonomisk pres for at give samtykke for at 
få rabat eller modtage andre kommercielle 
tilbud eller er tvunget til at give samtykke, 
når det er en betingelse for at få adgang til 
en tjeneste, hvilket er i strid med artikel 7 i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse;  minder om Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
harmoniserede regler om, hvad der udgør 
gyldigt samtykke, som erstatter mange 
nationale databeskyttelsesmyndigheders 
forskellige fortolkninger og undgår 
fragmentering på det digitale indre marked;  
minder også Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen om, 
at i tilfælde, hvor den registrerede 
oprindeligt har givet sit samtykke, men 
hvor personoplysningerne viderebehandles 

6. minder om, at "samtykke" siden 
starten på anvendelsen af den generelle 
forordning om databeskyttelse betyder 
enhver frivillig, specifik, informeret og 
utvetydig tilkendegivelse af den 
registreredes ønsker; understreger, at dette 
også gælder for e-
databeskyttelsesdirektivet; bemærker, at 
gennemførelsen af gyldigt samtykke fortsat 
bringes i fare som følge af brugen af 
skjulte mønstre, udbredt tracking og anden 
uetisk praksis; er bekymret over, at 
enkeltpersoner ofte udsættes for 
økonomisk pres for at give samtykke for at 
få rabat eller modtage andre kommercielle 
tilbud eller er tvunget til at give samtykke, 
når det er en betingelse for at få adgang til 
en tjeneste, hvilket er i strid med artikel 7 i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse; påpeger, at det er 
nødvendigt at genoverveje begrebet 
"informeret samtykke" med henblik på at 
finde en brugbar løsning for nye 
teknologier såsom kunstig intelligens med 
dets indbyrdes forbundne og autonome 
elementer, navnlig for scenarier, hvor 
data behandles til et eller flere specifikke 
formål, såsom højfrekvenskommunikation 
mellem flere aktører, kommunikation fra 
maskine til maskine (M2M) eller fra 
køretøj til alting (V2X), og for hvilke det 
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til et andet formål end det formål, som den 
registrerede har givet sit samtykke til, kan 
det oprindelige samtykke ikke legitimere 
yderligere behandling, da samtykket skal 
være informeret og specifikt for at være 
gyldigt;  noterer sig Databeskyttelsesrådets 
kommende retningslinjer for behandling af 
personoplysninger til videnskabelig 
forskning, som vil skabe klarhed om 
betydningen af betragtning 50 i GDPR;

på anden måde kan vise sig umuligt at 
opnå gyldigt samtykke; minder om Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
harmoniserede regler om, hvad der udgør 
gyldigt samtykke, som erstatter mange 
nationale databeskyttelsesmyndigheders 
forskellige fortolkninger og undgår 
fragmentering på det digitale indre marked; 
minder også Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og Kommissionen om, 
at i tilfælde, hvor den registrerede 
oprindeligt har givet sit samtykke, men 
hvor personoplysningerne viderebehandles 
til et andet formål end det formål, som den 
registrerede har givet sit samtykke til, kan 
det oprindelige samtykke ikke legitimere 
yderligere behandling, da samtykket skal 
være informeret og specifikt for at være 
gyldigt; noterer sig Databeskyttelsesrådets 
kommende retningslinjer for behandling af 
personoplysninger til videnskabelig 
forskning, som vil skabe klarhed om 
betydningen af betragtning 50 i GDPR; 
opfordrer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd til at skabe vejledning 
for en brugervenlig og gennemsigtig 
tilladelsesproces for at reducere antallet 
af interaktioner mellem tjenesteudbyderne 
og slutbrugerne ("cookietræthed") og 
samtidig finde en balance mellem 
beskyttelse af registrerede og sikker 
behandling af kommunikationsdata 
baseret på pseudonymiseret 
databehandling;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/5

Ændringsforslag 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger 
kvikskrankemekanismens vigtighed, når 
det gælder om at skabe retssikkerhed og 
reducere den administrative byrde for både 
virksomheder og borgere;  udtrykker dog 
stor bekymring over 
kvikskrankemekanismens måde at 
fungere på, navnlig når det gælder den 
irske og den luxembourgske 
databeskyttelsesmyndigheds rolle;  
bemærker, at disse 
databeskyttelsesmyndigheder er 
ansvarlige for håndteringen af et stort 
antal sager, eftersom mange 
teknologivirksomheder har registreret 
deres EU-hovedkvarter i Irland eller 
Luxembourg;  er navnlig bekymret over, 
at den irske databeskyttelsesmyndighed 
generelt afslutter de fleste sager med et 
forlig i stedet for en sanktion, og at de 
sager, der henvises til Irland i 2018, end 
ikke har nået stadiet for et udkast til 
afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse;  opfordrer disse 
databeskyttelsesmyndigheder til at 
fremskynde deres igangværende 
efterforskning af større sager for at vise 
EU-borgerne, at databeskyttelse er en ret, 
der kan håndhæves i EU;  påpeger, at 
denne "kvikskrankemekanismes" succes 

20. understreger 
kvikskrankemekanismens vigtighed, når 
det gælder om at skabe retssikkerhed og 
reducere den administrative byrde for både 
virksomheder og borgere; opfordrer 
databeskyttelsesmyndigheder til at 
fremskynde deres igangværende 
efterforskning af større sager for at vise 
EU-borgerne, at databeskyttelse er en ret, 
der kan håndhæves i EU; påpeger, at denne 
"kvikskrankemekanismes" succes afhænger 
af, hvor meget tid og hvor mange kræfter 
databeskyttelsesmyndighederne kan bruge 
på håndteringen af og samarbejdet om de 
enkelte grænseoverskridende sager i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, og at 
manglen på ressourcer har umiddelbare 
konsekvenser for, i hvilket omfang denne 
mekanisme kan fungere korrekt;
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afhænger af, hvor meget tid og hvor mange 
kræfter databeskyttelsesmyndighederne 
kan bruge på håndteringen af og 
samarbejdet om de enkelte 
grænseoverskridende sager i Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, og at 
manglen på politisk vilje og ressourcer har 
umiddelbare konsekvenser for, i hvilket 
omfang denne mekanisme kan fungere 
korrekt;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Ændringsforslag 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Databeskyttelsesrådet til 
at harmonisere gennemførelsen af 
databeskyttelseskravene i praksis gennem 
udvikling af retningslinjer, bl.a. i 
forbindelse med behovet for at vurdere 
risici i forbindelse med 
databehandlingsoplysninger til registrerede 
(artikel 12-14), udøvelsen af de 
registreredes rettigheder (artikel 15-18 og 
20-21) og gennemførelsen af 
ansvarlighedsprincippet;  opfordrer Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd til at 
udstikke retningslinjer, der inddeler 
profileringssagerne efter de forskellige 
legitime anvendelsesformål og efter 
risiciene for de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, såvel som anbefalinger 
til passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og med en klar 
afgrænsning af, hvornår der er tale om 
ulovlig anvendelse;  opfordrer Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd til at 
revidere Artikel 29-Gruppens udtalelse 
05/2014 om anonymiseringsteknikker og 
til at udarbejde en liste over utvetydige 
kriterier for at opnå anonymisering;  
opfordrer Databeskyttelsesrådet til at 
præcisere databehandlingen med henblik 
på menneskelige ressourcer;  noterer sig 
Databeskyttelsesrådets konklusion om, at 
behovet for at vurdere risici i forbindelse 

26. opfordrer Databeskyttelsesrådet til 
at harmonisere gennemførelsen af 
databeskyttelseskravene i praksis gennem 
udvikling af retningslinjer, bl.a. i 
forbindelse med behovet for at vurdere 
risici i forbindelse med 
databehandlingsoplysninger til registrerede 
(artikel 12-14), udøvelsen af de 
registreredes rettigheder (artikel 15-18 og 
20-21) og gennemførelsen af 
ansvarlighedsprincippet; opfordrer Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd til at 
udstikke retningslinjer, der inddeler 
profileringssagerne efter de forskellige 
legitime anvendelsesformål og efter 
risiciene for de registreredes rettigheder og 
frihedsrettigheder, såvel som anbefalinger 
til passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger og med en klar 
afgrænsning af, hvornår der er tale om 
ulovlig anvendelse; opfordrer Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd til at 
revidere Artikel 29-Gruppens udtalelse 
05/2014 om anonymiseringsteknikker og 
til at udarbejde en liste over utvetydige 
kriterier for at opnå anonymisering; 
opfordrer Databeskyttelsesrådet til at 
præcisere databehandlingen med henblik 
på menneskelige ressourcer; noterer sig 
Databeskyttelsesrådets konklusion om, at 
behovet for at vurdere risici i forbindelse 
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med databehandling som fastsat i den 
generelle forordning om databeskyttelse 
bør opretholdes, da risiciene for 
registrerede ikke er relateret til de 
registeransvarliges størrelse;  opfordrer til 
en bedre anvendelse af den mekanisme, 
under hvilken Kommissionen kan anmode 
om rådgivning fra Databeskyttelsesrådet 
om de spørgsmål, der er omfattet af den 
generelle forordning om databeskyttelse;

med databehandling som fastsat i den 
generelle forordning om databeskyttelse 
bør opretholdes, da risiciene for 
registrerede ikke er relateret til de 
registeransvarliges størrelse; opfordrer til 
en bedre anvendelse af den mekanisme, 
under hvilken Kommissionen kan anmode 
om rådgivning fra Databeskyttelsesrådet 
om de spørgsmål, der er omfattet af den 
generelle forordning om databeskyttelse; 
opfordrer til, at Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd suppleres af en 
bestyrelse af interessenter fra forskning, 
industri, forbrugere og andre 
civilsamfundsorganisationer samt 
religiøse sammenslutninger;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Ændringsforslag 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 26a. opfordrer Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd til at foretage en 
kritisk vurdering af sin egen rolle og 
indvirkningerne af  dets retningslinjer for 
industrien og dataøkonomien som helhed 
ved at afdække områder, hvor dets 
fortolkning er mere vidtrækkende end 
teksten i den generelle forordning om 
databeskyttelse og end lovgiverens 
hensigt; tilskynder Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd til også at fungere 
som tjenesteudbyder, der fremmer 
innovation i hele Europa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Ændringsforslag 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 26 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 26b. bemærker, at den generelle 
forordning om databeskyttelse ikke 
dækker sektorspecifikke problemer, 
hvilket har skabt en situation, hvor den 
konkrete anvendelse af den generelle 
forordning om databeskyttelse i visse 
sektorer stadig er uklar; opfordrer Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd til at 
forelægge klare sektorspecifikke 
retningslinjer for områder som sundheds‑ 
og finanssektoren; påpeger, at brugen af 
adfærdskodekser også vil kunne bidrage 
til at løse problemerne med retlig 
usikkerhed;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Ændringsforslag 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. bemærker, at covid-19-pandemien 
har understreget nødvendigheden af klare 
retningslinjer fra 
databeskyttelsesmyndighederne og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd om en 
korrekt gennemførelse af den generelle 
forordning om databeskyttelse i 
folkesundhedspolitikker;  minder i denne 
forbindelse om retningslinjerne 03/2020 
om behandling af helbredsoplysninger med 
henblik på videnskabelig forskning i 
forbindelse med covid-19-udbruddet og 
retningslinjerne 04/2020 om anvendelse af 
lokaliseringsdata og 
kontaktopsporingsværktøjer i forbindelse 
med covid-19-udbruddet;  opfordrer 
Kommissionen til at sikre fuld 
overholdelse af den generelle forordning 
om databeskyttelse, når der skabes et 
fælles europæisk sundhedsdataområde;

27. bemærker, at covid-19-pandemien 
har understreget nødvendigheden af klare 
retningslinjer fra 
databeskyttelsesmyndighederne og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd om en 
korrekt gennemførelse af den generelle 
forordning om databeskyttelse i 
folkesundhedspolitikker; minder i denne 
forbindelse om retningslinjerne 03/2020 
om behandling af helbredsoplysninger med 
henblik på videnskabelig forskning i 
forbindelse med covid-19-udbruddet og 
retningslinjerne 04/2020 om anvendelse af 
lokaliseringsdata og 
kontaktopsporingsværktøjer i forbindelse 
med covid-19-udbruddet; understreger, at 
erhvervsvirksomheder også foretager 
vigtig videnskabelig forskning; opfordrer 
derfor til en bred forståelse af 
bestemmelsen om "videnskabelig 
forskning" og en konsekvent tilgang til 
brug af følsomme personoplysninger;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/10

Ændringsforslag 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af den generelle forordning om 
databeskyttelse to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 27a. understreger, at det i forbindelse 
med covid-19 er vigtigt med sekundær 
brug af data inden for sundhedssektoren, 
og opfordrer derfor til en bredere 
fortolkning af samtykke, der ville give 
mulighed for behandling til andre formål 
end oprindeligt planlagt; understreger 
desuden, at den øgede harmonisering 
inden for behandling af 
personoplysninger er afgørende af hensyn 
til forskningen; opfordrer Kommissionen 
til at fremlægge regler om sundhedsdata, 
der skaber ligevægt med hensyn til 
beskyttelse af personoplysninger og som 
gør det muligt for europæiske 
dataområder at træne europæisk kunstig 
intelligens, forske i sundhed og forbedre 
sundhedsydelserne til borgerne;

Or. en


