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22.3.2021 B9-0211/11

Ændringsforslag 11
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 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. opfordrer 
databeskyttelsesmyndighederne og 
Kommissionen til systematisk at vurdere, 
om databeskyttelsesreglerne anvendes i 
praksis i tredjelande i overensstemmelse 
med EU-Domstolens retspraksis;

34. opfordrer 
databeskyttelsesmyndighederne og 
Kommissionen til systematisk at vurdere, 
om databeskyttelsesreglerne anvendes i 
praksis i tredjelande i overensstemmelse 
med EU-Domstolens retspraksis; påpeger, 
at nogle virksomheder udnytter det lavere 
databeskyttelsesniveau i nogle tredjelande  
til at træne deres kunstige intelligens eller 
teste deres nye datadrevne 
forretningsmodeller uden nogen 
begrænsninger for at gøre tekniske 
fremskridt og senere erobre 
markedsandele i Europa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/12

Ændringsforslag 12
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 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til uden unødig forsinkelse 
at offentliggøre sin gennemgang af de 
afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget i 
henhold til direktivet fra 1995; 
understreger, at hvis ikke der foreligger en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, er 
standardkontraktbestemmelser det mest 
brugte redskab i forbindelse med 
internationale dataoverførsler;  bemærker, 
at EU-Domstolen stadfæstede gyldigheden 
af afgørelse 2010/87/EU om 
standardkontraktbestemmelser7, samtidig 
med at den krævede en vurdering af 
beskyttelsesniveauet for oplysninger, der 
overføres til et tredjeland, og af de 
relevante aspekter af det pågældende 
tredjelands retssystem for så vidt angår 
offentlige myndigheders adgang til de 
overførte personoplysninger; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
fremskynde sit arbejde med moderniserede 
standardkontraktbestemmelser for 
international dataoverførsel for at sikre lige 
vilkår for SMV'er på internationalt plan;  
glæder sig over Kommissionens 
offentliggørelse af udkast til 
standardkontraktbestemmelser og målet om 
at gøre standardkontraktbestemmelser mere 

35. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til uden unødig forsinkelse 
at offentliggøre sin gennemgang af de 
afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget i 
henhold til direktivet fra 1995; 
understreger, at hvis ikke der foreligger en 
afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, er 
standardkontraktbestemmelser det mest 
brugte redskab i forbindelse med 
internationale dataoverførsler; bemærker, 
at EU-Domstolen stadfæstede gyldigheden 
af afgørelse 2010/87/EU om 
standardkontraktbestemmelser7, samtidig 
med at den krævede en vurdering af 
beskyttelsesniveauet for oplysninger, der 
overføres til et tredjeland, og af de 
relevante aspekter af det pågældende 
tredjelands retssystem for så vidt angår 
offentlige myndigheders adgang til de 
overførte personoplysninger; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
fremskynde sit arbejde med moderniserede 
standardkontraktbestemmelser for 
international dataoverførsel for at sikre lige 
vilkår for SMV'er på internationalt plan;  
glæder sig over Kommissionens 
offentliggørelse af udkast til 
standardkontraktbestemmelser og målet om 
at gøre standardkontraktbestemmelser mere 
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brugervenlig og om at afhjælpe 
konstaterede mangler ved de nuværende 
standarder;

______________
7 Kommissionens afgørelse 2010/87/EU af 
5. februar 2010 om 
standardkontraktbestemmelser for 
videregivelse af personoplysninger til 
registerførere etableret i tredjelande i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF, som ændret ved 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
(EU) 2016/2297 af 16. december 2016, 
EUT 2016, L 344, s. 100.

brugervenlig og om at afhjælpe 
konstaterede mangler ved de nuværende 
standarder; advarer om, at udkastet til  Det 
Europæiske Databeskyttelsesråds 
retningslinjer ikke er i tråd med hverken 
den risikobaserede tilgang i den generelle 
forordning om databeskyttelse eller med 
Domstolens dom, og understreger, at 
kravet om kryptering af alle data, inden 
de føres ud af EU, ikke kan overholdes i 
praksis;
______________
7 Kommissionens afgørelse 2010/87/EU af 
5. februar 2010 om 
standardkontraktbestemmelser for 
videregivelse af personoplysninger til 
registerførere etableret i tredjelande i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF, som ændret ved 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
(EU) 2016/2297 af 16. december 2016, 
EUT 2016, L 344, s. 100.

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/13

Ændringsforslag 13
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 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. minder om Databeskyttelsesrådets 
retningslinjer 1/2019 for adfærdskodekser 
og kontrolorganer i henhold til forordning 
2016/679; anerkender, at dette instrument i 
øjeblikket er underudnyttet til trods for, at 
det sikres, at den generelle forordning om 
databeskyttelse overholdes, når det 
anvendes sammen med bindende og 
håndhævelige forpligtelser for den 
dataansvarlige eller databehandleren i 
tredjelandet til at anvende de fornødne 
garantier; fremhæver dette instruments 
potentiale til bedre at støtte SMV'er og 
skabe større retssikkerhed i forbindelse 
med internationale dataoverførsler på tværs 
af forskellige sektorer;

36. minder om, at bindende 
virksomhedsregler og 
certificeringsmekanismer sammen med 
bindende og håndhævelige forpligtelser 
for den dataansvarlige eller 
databehandleren i tredjelandet om at 
anvende de fornødne garantier samt 
adfærdskodekser også muliggør 
internationale dataoverførsler, samtidig 
med at det sikres, at standarderne i den 
generelle forordning om databeskyttelse 
overholdes; minder om 
Databeskyttelsesrådets retningslinjer 
1/2019 for adfærdskodekser og 
kontrolorganer i henhold til forordning 
2016/679; anerkender, at dette instrument i 
øjeblikket er underudnyttet til trods for, at 
det sikres, at den generelle forordning om 
databeskyttelse overholdes, når det 
anvendes sammen med bindende og 
håndhævelige forpligtelser for den 
dataansvarlige eller databehandleren i 
tredjelandet til at anvende de fornødne 
garantier; fremhæver dette instruments 
potentiale til bedre at støtte SMV'er og 
skabe større retssikkerhed i forbindelse 
med internationale dataoverførsler på tværs 
af forskellige sektorer; understreger, at 
tærsklen for udarbejdelse og 
gennemførelse af bindende 
virksomhedsregler, som fastsat i 
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artikel 29-Gruppens arbejdsdokument om 
bindende virksomhedsregler1a, er for 
streng og for snæver inden for det digitale 
område;
______________________
1a Arbejdsdokument om fastsættelse af en 
samarbejdsprocedure for godkendelse af 
"bindende virksomhedsregler" for 
dataansvarlige og databehandlere i 
henhold til den generelle forordning om 
databeskyttelse ("Working Document 
Setting Forth a Co-Operation Procedure 
for the approval of ‘Binding Corporate 
Rules’ for controllers and processors 
under the GDPR"), som blev vedtaget af 
artikel 29-Gruppen vedrørende 
Databeskyttelse den 11. april 2018 .

Or. en


