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Ændringsforslag 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig for at sikre 
et nets eller et informationssystems evne 
til at modstå hændelige tildragelser eller 
ulovlige eller skadelige handlinger, som 
er til fare for tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten eller 
fortroligheden af lagrede og videresendte 
oplysninger og sikkerheden ved hermed 
forbundne tjenester udbudt af eller 
tilgængelige via disse net og systemer

Or. en

Begrundelse

Datasikkerhed skal betragtes som et væsentligt element i databeskyttelsen. Derfor skal 
behandling af oplysninger betragtes som lovlig, når den er nødvendig med henblik på 
datasikkerhed.

Ændringsforslag 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er begrænset til 
pseudonyme oplysninger, og modtageren 
af tjenesteydelsen har ret til at gøre 
indsigelse i henhold til artikel 19, stk. 3

Or. en
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Ændringsforslag 888
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig for at sikre 
informations- og 
kommunikationssystemernes 
tilgængelighed, pålidelighed, fortrolighed 
og sikkerhed, navnlig med henblik på at 
opfylde den registeransvarliges 
forpligtelser i henhold til lovgivningen, en 
kontrakt eller interne politikker, som 
sigter mod at efterkomme sådanne 
forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig som følge 
af arbejdsmarkedets parters nationale 
praksis for så vidt angår kollektive 
overenskomster

Or. en

Ændringsforslag 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) oplysningerne indsamles fra offentlige 
registre, lister eller dokumenter, der er 
tilgængelige for alle

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra IMCO.

Ændringsforslag 891
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig af hensyn 
til den offentlige sikkerhed eller en 
persons velfærd, sikkerhed eller sundhed i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder 

Or. en

Ændringsforslag 892
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Behandling af oplysninger i det 
omfang, det er strengt nødvendigt for at 
sikre net- og informationssikkerhed, dvs. 
et nets eller et informationssystems evne 
til på et givet sikkerhedsniveau at modstå 
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hændelige tildragelser eller ulovlige eller 
skadelige handlinger, som er til fare for 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af lagrede 
og videresendte oplysninger, og 
sikkerheden ved hermed forbundne 
tjenester udbudt af eller tilgængelige via 
disse net og systemer.

Or. de

Begrundelse

Behandlingen af visse oplysninger er nødvendig af hensyn til informationssikkerheden og 
beskyttelsen af personoplysninger. Ifølge definitionen bør alle data betragtes som personlige. 
Det er nødvendigt at klassificere informationssikkerhed som en legitim interesse, der 
begrunder behandlingen af visse oplysninger, og som gælder horisontalt i forordningen. 
Informationssikkerhed er en af hjørnestenene i den registeransvarliges forpligtelser (artikel 
30 og 31) og anerkendes endvidere som en legitim interesse i betragtning 39.

Ændringsforslag 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behandlingen er nødvendig i 
forbindelse med ansættelsesforhold, 
blandt andet i forbindelse med ansættelse, 
ansættelseskontrakter, herunder 
godtgørelse for forpligtelser fastlagt ved 
lov eller kollektive overenskomster, 
arbejdets ledelse, planlægning og 
tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i 
forbindelse med individuel eller kollektiv 
udøvelse og brug af rettigheder og fordele 
i forbindelse med ansættelse og i 
forbindelse med ophør af 
ansættelsesforhold samt med henblik på 
at tilgå, opdatere, forbedre og ændre 
medarbejdernes databehandlingssystemer, 
herunder tekniske sikkerhedssystemer, 
der har til formål at beskytte 
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medarbejdernes oplysninger mod 
uautoriseret adgang fra tredjepart, såsom 
transformation, virus og malware

Or. en

Ændringsforslag 894
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) behandlingen er nødvendig for at 
afsløre og forebygge svig i henhold til den 
gældende finansforordning, den 
etablerede industri, erhvervsorganisation 
eller adfærdskodekser

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra IMCO.

Ændringsforslag 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) oplysningerne indsamles fra offentlige 
registre, lister eller dokumenter, der er 
tilgængelige for alle

Or. en
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Ændringsforslag 896
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol

Or. en

Ændringsforslag 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) behandlingen er nødvendig for 
anvendelsen af pseudonyme eller 
anonyme personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) behandlingen er begrænset til 
pseudonymiserede oplysninger, hvis den 
registrerede er tilstrækkeligt beskyttet, og 
modtageren af tjenesteydelsen har ret til 
at gøre indsigelse i henhold til artikel 19, 
stk. 3
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Or. en

Ændringsforslag 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) behandlingen er nødvendig for at sikre 
et nets eller et informationssystems evne 
til at modstå hændelige tildragelser eller 
ulovlige eller skadelige handlinger, som 
er til fare for tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten eller 
fortroligheden af lagrede og videresendte 
oplysninger, og sikkerheden ved hermed 
forbundne tjenester udbudt af eller 
tilgængelige via disse net og systemer

Or. en

Ændringsforslag 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) behandlingen er nødvendig for 
anvendelsen af anonyme eller 
pseudonyme personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 901
Axel Voss

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) behandlingen er nødvendig til legitime 
interne formål i koncerner, såfremt der 
tages passende hensyn til de berørte 
registreredes interesser i interne 
databeskyttelsesbestemmelser eller 
tilsvarende adfærdskodekser jf. artikel 38, 
litra c)

Or. en

Ændringsforslag 902
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
pålægges den nærmere fastlæggelse af, 
hvornår behandlingen er begrundet i en 
registeransvarligs legitime interesser som 
nævnt i punkt 1, og hvornår den 
registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder går forud for den 
registeransvarliges legitime interesser.

Or. en

Ændringsforslag 903
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der ikke er et retligt grundlag for 
behandling af personoplysninger i 
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henhold til stk. 1, er behandlingen kun 
lovlig, hvis og i det omfang behandlingen 
er nødvendig, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en legitim 
interesse, medmindre den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder går 
forud herfor og kræver beskyttelse af den 
pågældendes personoplysninger. I så fald 
skal den registeransvarlige i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, 
eksplicit og særskilt underrette den 
registrerede om databehandlingen. Den 
registeransvarlige offentliggør også 
grundene til, at han mener, at hans 
legitime interesser har forrang for den 
registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder. Dette gælder ikke for 
den behandling, som offentlige 
myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ordførerens ændringsforslag 100 ved at præcisere, at den registrerede skal modtage 
oplysningerne vedrørende databehandling begrundet i legitime interesser og de generelle 
oplysninger samtidigt, så den registeransvarlige ikke skal sende og den registrerede ikke 
modtage flere separate meddelelser.

Ændringsforslag 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Behandling af pseudonymiserede 
oplysninger er lovlig.

Or. en
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Begrundelse

En yderligere præcisering af lovligheden for at fremme behandlingen af pseudonymiserede 
oplysninger.

Ændringsforslag 905
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Behandling af personoplysninger til 
specifikke formål kan kun baseres på den 
registeransvarliges legitime interesser, 
hvis der ikke er et retligt grundlag for 
behandling af personoplysninger i 
henhold til stk. 1. I så fald skal den 
registeransvarlige eksplicit og særskilt 
underrette den registrerede om 
databehandlingen. Den registeransvarlige 
offentliggør grundene til, at han mener, at 
hans legitime interesser har forrang for 
den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder. Dette gælder ikke for 
den behandling, som offentlige 
myndigheder foretager som led i 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De altovervejende legitime interesser, 
der har forrang for den registreredes 
interesser som nævnt i stk. 1, litra f), 
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omfatter almindeligvis:
a) beskyttelse af den registeransvarliges 
grundlæggende rettigheder
b) beskyttelse af en tredjeparts 
grundlæggende rettigheder, hvis den 
registeransvarlige er juridisk forpligtet 
hertil
c) at kunne fastslå en juridisk rettighed 
eller gøre den gældende eller forsvare den 
ved en domstol
d) udøvelse af ytringsfriheden inden for 
rammerne af artikel 80
e) historisk, statistisk eller videnskabelig 
forskning inden for rammerne af artikel 
83.

Or. en

Begrundelse

En liste over de former for behandling, der har forrang for den registreredes interesser i 
henhold til de gældende love i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den registeransvarliges legitime 
interesser i henhold til stk. 1, litra f), har 
kun forrang for den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, hvis
a) behandlingen af personoplysninger 
finder sted i forbindelse med udøvelsen af 
ytrings- og mediefriheden og friheden for 
kunst i henhold til EU-retten og national 
lovgivning
b) behandlingen af personoplysninger 



PE506.146v01-00 14/169 AM\928600DA.doc

DA

står i et rimeligt forhold til og er 
nødvendig, for at den registeransvarlige 
eller tredjepart kan gøre et retskrav 
gældende i forhold til den person, som 
den registeransvarlige handler på vegne 
af i relation til en specifik, identificeret 
registreret, eller hvis behandlingen har til 
formål at forhindre eller begrænse skader 
begået af den registrerede i forhold til den 
registeransvarlige, forudsat at disse 
retskrav ikke er åbenlyst urimelige
c) behandlingen af personoplysninger 
sker inden for rammerne af et 
professionelt forhold mellem 
virksomheder, og oplysningerne er 
indsamlet hos den registrerede til dette 
formål og kun behandles inden for 
rammerne det oprindelige 
virksomhedsforhold
d) behandlingen af personoplysninger er 
nødvendig for nonprofitorganisationer, 
fonde og stiftelser, som handler i 
samfundets interesse i henhold til EU-
retten eller national lovgivning med det 
formål at indsamle donationer.

Or. en

Ændringsforslag 908
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den registeransvarliges legitime 
interesser i henhold til stk. 1a har i 
princippet forrang for den registreredes 
interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, hvis for 
eksempel:
a) behandlingen af personoplysninger 
finder sted i forbindelse med udøvelsen af 
ytrings- og mediefriheden og friheden for 
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kunst i henhold til EU-retten og national 
lovgivning
b) behandlingen af personoplysninger er 
nødvendig, for at den registeransvarlige 
eller tredjepart kan gøre et retskrav 
gældende i forhold til den person, som 
den registeransvarlige handler på vegne 
af i relation til en specifik, identificeret 
registreret, eller hvis behandlingen har til 
formål at forhindre eller begrænse skader 
begået af den registrerede i forhold til den 
registeransvarlige
c) den registrerede har stillet 
personoplysninger til rådighed for den 
registeransvarlige, og hvis dette er sket på 
et retligt grundlag i henhold til litra b) i 
stk. 1, og hvis personoplysningerne 
anvendes til direkte markedsføring af 
samme eller lignende produkter og 
tjenester og ikke videregives, og hvis den 
registrerede uden problemer kan 
identificere den registeransvarlige
d) behandlingen af personoplysninger 
sker inden for rammerne af et 
professionelt forhold mellem 
virksomheder, og oplysningerne er 
indsamlet hos den registrerede til dette 
formål
e) behandlingen af personoplysninger er 
nødvendig for nonprofitorganisationer, 
fonde og stiftelser, som handler i 
samfundets interesse i henhold til EU-
retten eller national lovgivning med det 
formål at indsamle donationer.

Or. en

Begrundelse

Erstatter indledningen til ordførerens ændringsforslag 101 ved at præcisere, at listen ikke er 
udtømmende, gennem tilføjelsen af "for eksempel".
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Ændringsforslag 909
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Følgende interesser hos den 
registeransvarlige anses for at være 
legitime:
a) behandlingen af personoplysninger er 
nødvendig for at undgå eller begrænse 
skader, som berører den 
registeransvarlige eller i særlige tilfælde 
en tredjepart
b) den registrerede har stillet 
personoplysninger til rådighed for den 
registeransvarlige, og hvis dette er sket på 
et retligt grundlag i henhold til litra b) i 
stk. 1, og hvis personoplysningerne 
anvendes til direkte markedsføring af 
egne eller lignende produkter og tjenester 
og ikke videregives, og hvis den 
registrerede uden problemer kan 
identificere den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De altovervejende legitime interesser, 
der har forrang for den registreredes 
interesser som nævnt i stk. 1, litra f), 
omfatter almindeligvis ikke:
a) vurdering af kreditværdighed
b) direkte markedsføring
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c) behandling med det ene formål at opnå 
yderligere økonomisk gevinst i et 
kontraktforhold
d) behandling, som den registrerede ikke 
med rimelighed kan forvente, eller som 
kan udgøre en væsentlig ulempe.

Or. en

Begrundelse

En liste over former for behandling, der ikke betragtes som "altovervejende legitime 
interesser", men som der kan være givet tilladelse til (f.eks. i et samtykke eller en kontrakt).

Ændringsforslag 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i henhold til stk. 1, litra 
f), har i princippet forrang for den 
registeransvarliges legitime interesser, 
hvis
a) behandlingen kan risikere at skade den 
registrerede
b) behandlingen vedrører særlige 
kategorier af personoplysninger, jf. 
artikel 9, stk. 1, lokaliseringsdata eller 
biometriske data
c) personoplysningerne behandles med 
henblik på profilering
d) personoplysningerne stilles til rådighed 
for en lang række personer, eller hvis 
store mængder personoplysninger om den 
registrerede behandles, tilpasses eller 
kombineres med andre oplysninger
e) behandlingen af personoplysninger kan 
skade den registrerede, herunder føre til 



PE506.146v01-00 18/169 AM\928600DA.doc

DA

krænkelser eller forskelsbehandling eller
f) den registrerede er et barn.

Or. en

Ændringsforslag 912
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Hvis den registeransvarlige eller 
dennes repræsentant agter at behandle 
personoplysninger på baggrund af artikel 
6, stk. 1, litra f), skal han underrette den i 
kapitel VI nævnte tilsynsmyndighed, 
inden behandlingen finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 913
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i henhold til stk. 1a har 
i princippet forrang for den 
registeransvarliges legitime interesser, 
hvis for eksempel:
a) behandlingen risikerer at skade den 
registrerede
b) behandlingen vedrører særlige 
kategorier af personoplysninger, jf. 
artikel 9, stk. 1, lokaliseringsdata eller 
biometriske data
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c) den registrerede med rimelighed kan 
forvente, at behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger kun 
foretages til et specifikt formål, eller at 
oplysningerne behandles fortroligt, 
medmindre den registrerede specifikt og 
særskilt er blevet underrettet om, at 
personoplysningerne anvendes til andre 
formål end den pågældende tjeneste
d) personoplysningerne behandles med 
henblik på profilering
e) personoplysningerne stilles til rådighed 
for en lang række personer, eller hvis 
store mængder personoplysninger om den 
registrerede behandles eller kombineres 
med andre oplysninger
f) behandlingen af personoplysninger kan 
skade den registrerede, herunder føre til 
krænkelser eller forskelsbehandling eller
g) den registrerede er et barn.

Or. en

Begrundelse

Erstatter indledningen til ordførerens ændringsforslag 102 ved at præcisere, at listen ikke er 
udtømmende, gennem tilføjelsen af "for eksempel".

Ændringsforslag 914
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Enhver legitim interesse, der forfølges 
af den registeransvarlige, skal vejes op 
imod den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder. Disse grundlæggende 
rettigheder og interesser anses for at have 
forrang for den registeransvarliges 
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legitime interesser, hvis:
a) behandlingen risikerer at skade den 
registrerede
b) behandlingen indebærer en alvorlig 
risiko for, at den registreredes 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, krænkes
c) behandlingen omfatter 
lokaliseringsdata eller biometriske data
d) behandlingen indebærer behandling af 
personoplysninger, der er fremkommet 
ved profilering af den registrerede
e) der er betydelig risiko for, at 
personoplysninger behandles uden 
retsgrundlag, navnlig hvis 
personoplysninger stilles til rådighed for 
en lang række personer, eller hvis store 
mængder personoplysninger om den 
registrerede behandles eller kombineres 
med andre oplysninger, eller
f) den registrerede er et barn.

Or. en

Ændringsforslag 915
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. behandlingen er nødvendig som følge 
af arbejdsmarkedets parters nationale 
praksis for så vidt angår kollektive 
overenskomster

Or. en
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Ændringsforslag 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der 
er nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er lovlig 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til 6.1 c). Artiklen ændres i forhold til konteksten og risikoprincipperne i henhold til 
artikel 5a (ny) og 5b (ny).

Ændringsforslag 917
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der 
er nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er lovlig 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 6 – stk. 1a, litra e), (ny).

Ændringsforslag 918
Louis Michel
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der 
er nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er lovlig 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er lovlig 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

2. Efterfølgende behandling af 
personoplysninger, der er nødvendig til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, er lovlig med forbehold 
af de betingelser og garantier, der er 
omhandlet i artikel 83.

Or. en

Ændringsforslag 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandling af personoplysninger, der er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige forskningsformål, er lovlig 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 83.

2. Behandling af personoplysninger, der er 
nødvendig til historiske, statistiske eller 
videnskabelige formål, er lovlig med 
forbehold af de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 83.
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Or. en

Ændringsforslag 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Behandlingen af pseudonyme 
oplysninger, for at den registeransvarlige 
kan forfølge en legitim interesse, er lovlig, 
medmindre den registreredes interesser 
eller grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse 
af personoplysninger, går forud herfor, 
navnlig hvis den registrerede er et barn. 
Dette gælder ikke for den behandling, 
som offentlige myndigheder foretager som 
led i udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Behandlingen af pseudonyme 
oplysninger, for at den registeransvarlige 
kan forfølge en legitim interesse, er lovlig, 
medmindre den registreredes interesser 
eller grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse 
af personoplysninger, går forud herfor, 
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navnlig hvis den registrerede er et barn. 
Dette gælder ikke for den behandling, 
som offentlige myndigheder foretager som 
led i udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Behandling, jf. stk. 1, litra c) og e), skal 
være omhandlet i:

3. Retsgrundlaget for behandling, jf. stk. 
1, litra e), skal være omhandlet i:

Or. en

Begrundelse

Teknisk justering som følge af det horisontale ændringsforslag til litra c) i forhold til 
kontekstprincippet som omhandlet i artikel 5a (ny).

Ændringsforslag 924
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Behandling, jf. stk. 1, litra c) og e), skal 
være omhandlet i:

3. Behandling, jf. stk. 1, litra c) og e) samt 
artikel 9, stk. 2, litra g), skal være 
omhandlet i:

Or. en

Ændringsforslag 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovgivningen i den medlemsstat, som 
den registeransvarlige er underlagt.

b) lovgivningen i den medlemsstat, 
herunder kollektive overenskomster 
vedrørende ansættelsesforhold, som den 
registeransvarlige er underlagt.

Or. de

Ændringsforslag 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, 
litra f), bør den registeransvarlige tydeligt 
og separat informere den registrerede om 
behandlingen. Den registeransvarlige bør 
ligeledes på en tydelig anmodning fra den 
registrerede angive grundene til, at 
vedkommende har truffet afgørelse om, at 
dennes legitime interesser har forrang for 
den registreredes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder.

Or. pl

Ændringsforslag 927
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) internationale konventioner, som 
Unionen eller en medlemsstat har 
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tilsluttet sig.

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE. Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale 
konventioner, også selv om der ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. 
Sådanne konventioner ville alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af 
personoplysninger og stå i et rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere 
ville enhver form for behandling af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også 
skulle overholde alle aspekter af forordningen.

Ændringsforslag 928
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) internationale konventioner, som EU 
eller en medlemsstat har tilsluttet sig.

Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle aspekter af 
forordningen.

Ændringsforslag 929
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kollektive overenskomster i 
forbindelse med ansættelsesforhold.

Or. en

Ændringsforslag 930
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) internationalt anerkendte 
bestemmelser, regler, retningslinjer, 
standarder og/eller 
brancheadfærdskodekser, der er relevante 
for den registeransvarliges virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse bestemmelser kan fastlægges 
nærmere detaljer vedrørende 
behandlingens lovlighed, navnlig hvad 
angår registeransvarlige, behandlingens 
formål og begrænsning af formålet, 
oplysningernes art og registrerede, 
behandlinger og behandlingsmetoder, 
modtagere, og hvor lang tid oplysningerne 
gemmes.

Or. de
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Begrundelse

Dette dækker bestemmelser om behandling af personoplysninger, som konkret fastlægger, 
hvilken registeransvarlige der til hvilke formål og i hvilken form behandler hvilke oplysninger 
om hvilke registrerede, hvem de evt. videregives til, og hvor lang tid de må gemmes.

Ændringsforslag 932
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

De internationale konventioner, EU-
lovgivningen eller medlemsstatens 
lovgivning skal forfølge almene hensyn 
eller skal være nødvendig for at beskytte 
andres rettigheder og frihedsrettigheder, 
respektere kernen i retten til beskyttelse af 
personoplysninger og stå i rimeligt forhold 
til det legitime mål, der forfølges.

Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle aspekter af 
forordningen.

Ændringsforslag 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
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for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder. Medlemsstatens 
lovgivning skal også respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger i 
denne forordning og internationale 
traktater, som medlemsstaterne har 
besluttet at følge. Endelig er 
medlemsstaterne forpligtet til at vurdere 
og afgøre, om den nationale lovgivning 
står i rimeligt forhold til det legitime mål, 
der forfølges, eller om et legitimt mål kan 
nås med andre løsninger, der ikke i 
samme grad griber ind i privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

EU-retten og medlemsstatens lovgivning 
skal forfølge almene hensyn eller skal være 
nødvendig for at beskytte andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
respektere kernen i retten til beskyttelse af 
personoplysninger og stå i rimeligt forhold 
til det legitime mål, der forfølges.

Or. es

Begrundelse

Sidste afsnit af stk. 3 indeholder en række krav, som skal opfyldes af medlemsstatens 
lovgivning med henblik på fastsættelse af et retsgrundlag vedrørende behandling af 
personoplysninger i overensstemmelse med stk. 1, litra c) og e). Disse krav er indlysende og 
bør ikke kun opfyldes af medlemsstatens lovgivning, men også af EU-retten.

Ændringsforslag 935
Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

Unionens og medlemsstatens lovgivninger 
skal forfølge almene hensyn eller skal være 
nødvendig for at beskytte andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, 
respektere kernen i de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

Or. de

Begrundelse

Kravene skal også være opfyldt i de EU-retlige regler. Jf. artikel 1, stk. 2, skal reglerne 
beskytte kernen i alle grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til 
beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

I disse bestemmelser kan lovligheden af 
behandlingen præciseres yderligere, 
navnlig hvad angår den 
registeransvarlige, formålet med 
behandlingen og begrænsningen af 
formålet, oplysningernes karakter, de 
registrerede, behandlingsformerne og -
procedurerne, modtagerne af 
personoplysninger samt 
opbevaringsperioden. Bestemmelserne i 
EU-retten og i medlemsstatens lovgivning 
skal være nødvendige for at beskytte 
andres rettigheder og frihedsrettigheder, 
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skal respektere kernen i de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
og være hensigtsmæssige i forhold til det 
legitime mål, der forfølges.

Or. en

Ændringsforslag 937
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens lovgivning skal forfølge 
almene hensyn eller skal være nødvendig 
for at beskytte andres rettigheder og 
frihedsrettigheder, respektere kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og stå i rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges.

Denne lovgivning skal indeholde 
tilstrækkelige bestemmelser til beskyttelse 
af den registreredes legitime interesser, 
skal forfølge almene hensyn eller skal være 
nødvendig for at beskytte andres 
rettigheder og frihedsrettigheder, skal stå i 
rimeligt forhold til det legitime mål, der 
forfølges, og være nødvendig i et 
demokratisk samfund.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen i EU bør ligeledes overholde sådanne minimumsstandarder. Den yderligere 
henvisning til, hvad der er nødvendigt i et demokratisk samfund, indfører en veletableret 
minimumstandard. Der bør gennemføres egnede foranstaltninger for både ikke-følsomme og 
følsomme data, hvorfor denne tilføjelse er flyttet fra artikel 9, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis oplysninger behandles i henhold 
til stk. 1, litra f), underretter den 
registeransvarlige udtrykkeligt den 
registrerede om dette og om den 
registreredes ret til at gøre indsigelse i 
henhold til artikel 19, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Kravene til gennemsigtighed og underretning skal styrkes.

Ændringsforslag 939
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 940
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 4 bør udgå, da en af de retlige grunde, der er anført i stk. 1, skal anvendes i tilfælde af en 
ændring af formålet. Direktiv 95/46/EF tillader heller ikke en ændring af formålet, hvorfor 
beskyttelsesniveauet bør opretholdes.

Ændringsforslag 941
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede stykke kan med rimelighed fortolkes som en underminering af princippet om 
formålsbaseret behandling. Direktiv 95/46/EF tillader ikke en sådan ændring af formålet.
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Ændringsforslag 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 943
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

4. Personoplysninger må ikke behandles 
yderligere, hvis det formål, hvormed 
personoplysningerne påtænkes behandlet, 
ikke er foreneligt med det formål, hvortil 
personoplysningerne er indsamlet. 

Den registeransvarlige skal vurdere 
formålenes forenelighed under 
hensyntagen til:
a) tilknytningen mellem det påtænkte og 
det oprindelige behandlingsformål
b) de pågældende oplysningers karakter
c) den påtænkte behandlings 
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konsekvenser for de registrerede eller 
tredjeparter
d) de metoder og midler, der blev anvendt, 
da oplysningerne blev indsamlet
e) eventuelle fornødne garantier afgivet af 
den registeransvarlige.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "forenelighed" i forbindelse med yderligere behandling bør finjusteres for at give 
registeransvarlige et minimum af støtte og vejledning i vurderingen af foreneligheden mellem 
oprindelige og påtænkte formål med behandling af oplysninger.

Ændringsforslag 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-fa). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk justering som følge af tilføjelsen af litra fa) (nyt).

Ændringsforslag 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1. Dette gælder navnlig for 
ændring af kontraktlige vilkår og 
betingelser. 

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE og IMCO.

Ændringsforslag 946
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling adskiller sig fra det formål, 
hvortil personoplysningerne er indsamlet, 
skal behandlingen have sit retsgrundlag i 
mindst én af de grunde, der er anført i 
stk. 1, litra a)-e). Dette gælder navnlig for 
ændring af kontraktlige vilkår og 
betingelser. 

Or. es

Ændringsforslag 947
Ewald Stadler

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-f). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

Or. de

Ændringsforslag 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 
formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-f). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

Or. en

Ændringsforslag 949
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis formålet med yderligere 
behandling ikke er foreneligt med det 

4. Personoplysninger må ikke behandles 
yderligere, hvis det formål, hvormed 



PE506.146v01-00 38/169 AM\928600DA.doc

DA

formål, hvortil personoplysningerne er 
indsamlet, skal behandlingen have sit 
retsgrundlag i mindst én af de grunde, der 
er anført i stk. 1, litra a)-e). Dette gælder 
navnlig for ændring af kontraktlige vilkår 
og betingelser. 

personoplysningerne påtænkes behandlet, 
ikke er foreneligt med det formål, hvortil 
personoplysningerne er indsamlet. Den 
registeransvarlige skal vurdere 
formålenes forenelighed under 
hensyntagen til:
a) tilknytningen mellem det påtænkte og 
det oprindelige behandlingsformål
b) de pågældende oplysningers karakter
c) den påtænkte behandlings 
konsekvenser for de registrerede eller 
tredjeparter
d) de metoder og midler, der blev anvendt, 
da oplysningerne blev indsamlet
e) eventuelle fornødne garantier afgivet af 
den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 950
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Yderligere behandling af 
personoplysninger til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål anses ikke for 
at være uforenelig, hvis den 
registeransvarlige har truffet alle 
nødvendige forholdsregler for at sikre, at 
personoplysningerne kun kan behandles 
yderligere med disse specifikke formål for 
øje.

Or. en

Ændringsforslag 951
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Yderligere behandling af 
personoplysninger til historiske, statistiske 
eller videnskabelige formål anses ikke for 
at være uforenelig, hvis den 
registeransvarlige har truffet alle 
nødvendige forholdsregler for at sikre, at 
personoplysningerne kun kan behandles 
yderligere med disse specifikke formål for 
øje.

Or. en

Ændringsforslag 952
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Yderligere behandling af 
personoplysninger er forbudt, hvis 
behandlingen krænker nogen retlig eller 
anden bindende tavshedspligt.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "forenelighed" i forbindelse med yderligere behandling bør finjusteres for at give 
registeransvarlige et minimum af støtte og vejledning i vurderingen af foreneligheden mellem 
oprindelige og påtænkte formål med behandling af oplysninger.

Ændringsforslag 953
Jan Mulder

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Yderligere behandling af 
personoplysninger er forbudt, hvis 
behandlingen krænker nogen retlig eller 
anden bindende tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 954
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrebet "forenelighed" i forbindelse med yderligere behandling bør finjusteres for at give 
registeransvarlige et minimum af støtte og vejledning i vurderingen af foreneligheden mellem 
oprindelige og påtænkte formål med behandling af oplysninger.

Ændringsforslag 955
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 956
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelser om behandlingens lovlighed udgør kernen i databeskyttelsesreglerne. Da 
bestemmelser om delegerede retsakter skal begrænses til kun ikke-væsentlige elementer i 
forordningen, bør stk. 5 udgå.
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Ændringsforslag 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. es

Begrundelse

Bestemmelserne i stk. 5 er omfattende, idet de berører væsentlige dele af forordningen. Disse 
elementer bør udvikles inden for rammerne af dette instrument.

Ændringsforslag 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Artikel 6 er præcis, og der er ikke behov for en yderligere præcisering ved hjælp af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 960
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 961
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver en mere detaljeret vejledning og øger retssikkerheden, når 
behandlingen vedrører den registeransvarliges legitime interesse. Stk. 4 bør udgå, da en af de 
retlige grunde, der er anført i stk. 1, skal anvendes i tilfælde af en ændring af formålet. 
Direktiv 95/46/EF tillader heller ikke en ændring af formålet, hvorfor beskyttelsesniveauet 
bør opretholdes.

Ændringsforslag 962
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 

udgår
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databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

Or. en

Begrundelse

Forældet som følge af artikel 6, stk. 1, litra f), og artikel 6, stk. 1a og 1b.

Ændringsforslag 963
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 

udgår
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der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

Or. en

Ændringsforslag 965
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 
personoplysninger om et barn. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 86 med henblik på 
nærmere fastlæggelse af de betingelser, 
der er omhandlet i stk. 1, litra f), for 
forskellige sektorer og 
databehandlingssituationer, herunder 
med hensyn til behandling af 

udgår
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personoplysninger om et barn. 

Or. en

Ændringsforslag 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige bærer ansvaret 
for at bevise, at den registrerede har givet 
sit samtykke til behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger til de 
angivne formål.

1. Den registeransvarlige bærer ansvaret 
for at bevise, at den registrerede er blevet 
behørigt underrettet enten på forhånd 
eller på tidspunktet, hvor den registrerede 
gav sit samtykke til behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger til de 
angivne formål.

Or. es

Ændringsforslag 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige bærer ansvaret 
for at bevise, at den registrerede har givet 
sit samtykke til behandlingen af 
vedkommendes personoplysninger til de 
angivne formål.

1. Når oplysninger behandles i henhold til 
artikel 6, stk. 1, litra a), bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, at 
den registrerede har givet sit samtykke til 
behandlingen af vedkommendes 
personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Yderligere præcisering for at tilpasse denne artikel til artikel 6.
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Ændringsforslag 969
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 
samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 970
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 
samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold.

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig eller elektronisk 
erklæring, der også vedrører et andet 
forhold, skal kravet om samtykke synligt 
kunne skelnes fra dette andet forhold.

Or. en

Ændringsforslag 971
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der vedrører 
et helt nyt, særskilt eller ubeslægtet 
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samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold.

forhold, skal kravet om samtykke synligt 
kunne skelnes fra dette andet forhold.

Or. en

Ændringsforslag 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 
samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold.

2. Hvis den registreredes samtykke gives 
gennem accept af en skriftlig erklæring fra 
en registeransvarlig, skal erklæringen:

a) være formuleret i et så forståeligt, kort 
og gennemskueligt sprog som muligt og 
være velstruktureret
b) være uden bestemmelser, som ikke med 
rimelighed kan forventes, eller som kan 
udgøre en væsentlig ulempe og
c) fortolkes til fordel for den registrerede, 
hvis den indeholder uklare eller 
modstridende oplysninger.
Bestemmelser, der er delvis i strid med 
denne forordning, er ugyldige i deres 
helhed.

Or. en

Begrundelse

Der findes i øjeblikket ingen retningslinjer for, hvordan en sådan politik skal formuleres for 
at udgøre et passende grundlag for et "informeret" samtykke. De registrerede støder ofte på 
særdeles vage, lange og komplicerede politikker, som gør det vanskeligt at læse og forstå 
dem. For at imødegå dette problem indfører dette ændringsforslag veletablerede principper 
om urimelige bestemmelser i forbrugeraftaler. Der henvises ligeledes til gældende retspraksis 
i forbindelse med fortolkningen af forordningen.
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Ændringsforslag 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 
samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold.

2. Hvis den registreredes samtykke skal 
gives i en skriftlig erklæring, der også 
vedrører et andet forhold, skal kravet om 
samtykke synligt kunne skelnes fra dette 
andet forhold. Især med hensyn til 
informationssamfundstjenester kan den 
registreredes samtykke indhentes 
elektronisk.

Or. pl

Ændringsforslag 974
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der indsamles oplysninger til 
behandling alene på baggrund af et 
automatisk afgivet samtykke i 
overensstemmelse med stk. 2a, og de 
pseudonyme oplysninger efterfølgende 
ulovligt knyttes til andre personlige 
identifikatorer, der muliggør direkte 
identifikation af en registreret i henhold 
til artikel 4, stk. 1, er det et brud på 
persondatasikkerheden, som kan 
forventes at krænke beskyttelsen af 
privatlivets fred for den registrerede. 
Underretninger om brud på 
datasikkerheden skal meddeles i 
overensstemmelse med procedurerne i 
artikel 31 og 32.

Or. en
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Begrundelse

Det er muligt at genidentificere pseudonyme oplysninger, når den registrerede interagerer 
med en tjeneste gennem indtastning af andre personoplysninger eller f.eks. gennem åbning af 
en e-mail indeholdende et integreret billede (web bug), hvorved e-mail-adressen knyttes til 
allerede indsamlede pseudonyme oplysninger. Hvis der udelukkende er afgivet automatisk 
samtykke i henhold til lempelserne vedrørende pseudonyme oplysninger i artikel 7, stk. 2, litra 
a), er denne praksis ulovlig og bør betragtes som et brud på persondatasikkerheden.

Ændringsforslag 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Samtykket skal genbekræftes efter to 
år og i modsat fald ophøre.

Or. en

Ændringsforslag 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Uden at det berører den registreredes 
eksisterende kontraktlige forpligtelser, 
har den registrerede til enhver tid ret til at 
trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf. Tilbagetrækning af samtykke kan 
retmæssigt medføre, at forholdet til den 
registeransvarlige ophører.

Or. en
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Begrundelse

Det skal præciseres, at tilbagetrækning af samtykke ikke berører den registreredes andre 
kontraktlige forpligtelser. Endvidere kan det føre til ophør af kontrakten, hvis 
tilbagetrækningen umuliggør en opretholdelse deraf.

Ændringsforslag 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Uden at det berører den registreredes 
eksisterende kontraktlige forpligtelser, 
har den registrerede til enhver tid ret til at 
trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf. Tilbagetrækning af samtykke kan 
retmæssigt medføre, at forholdet til den 
registeransvarlige ophører.

Or. en

Ændringsforslag 978
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf, og den berører heller ikke 
lovligheden af behandlingen af 
oplysninger baseret på andre grunde som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1.



AM\928600DA.doc 53/169 PE506.146v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 979
Carmen Romero López

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf. Muligheden for at trække 
samtykket tilbage bør tilvejebringes på 
samme måde og lige så let, som da 
samtykket blev givet.

Or. es

Begrundelse

Den registrerede bør tilsvarende have mulighed for at trække sit samtykke tilbage, uden at 
dette kræver en uforholdsmæssig stor indsats eller mængde tid.

Ændringsforslag 980
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf. Tilbagetrækning er ifølge 
principperne om god tro udelukket, hvis 
samtykket er nødvendigt for at 
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gennemføre en aftale.

Or. de

Ændringsforslag 981
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til 
at trække sit samtykke tilbage. 
Tilbagetrækningen af samtykke berører 
ikke lovligheden af den behandling, der er 
baseret på samtykke inden tilbagetrækning 
heraf, eller legitim behandling efter 
afgivet samtykke, såsom registerføring 
eller med henblik på sundhedsmæssig, 
historisk, statistisk eller videnskabelig 
forskning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter de tilfælde, hvor der er en legitim begrundelse for 
opbevaringen.

Ændringsforslag 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis den registrerede trækker sit 
samtykke tilbage, kan den 
registeransvarlige afvise at yde yderligere 
tjenester, hvis databehandlingen er 
nødvendig for at yde tjenesten eller for at 



AM\928600DA.doc 55/169 PE506.146v01-00

DA

sikre et passende niveau af tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 983
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 4, tillader en meget bred fortolkning og stiller spørgsmålstegn ved den praktiske 
mulighed for at opnå gyldigt samtykke. Artikel 4, stk. 8, definerer allerede, at den 
registreredes samtykke skal afgives frivilligt. Derfor er kravet om balance unødvendigt.

Ændringsforslag 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 987
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 

udgår
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og den registeransvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er 
en klar skævhed mellem den registrerede 
og den registeransvarlige.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 989
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige. Dette gælder ikke 
for offentlige myndigheder eller for 
arbejdsgiverens muligheder for at 
behandle personoplysninger på grundlag 
af borgerens eller arbejdstagerens 
samtykke.

Or. en

Begrundelse

Der er en indbygget magtmæssig ubalance i forholdet mellem offentlige myndigheder og 
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borgere baseret på både størrelsen og karakteren af opgaver, der udføres af de offentlige 
myndigheder. Det er i den registreredes interesse, at behandling, der er baseret på samtykke, 
også gælder for offentlige myndigheder, da samtykke kræver aktiv deltagelse fra borgeren og 
giver databehandleren mulighed for at informere den registrerede.

Ændringsforslag 990
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer som hovedregel 
ikke et retsgrundlag for behandling af 
personoplysninger, hvis der er en klar 
skævhed, hvad angår afhængighed 
mellem den registrerede og den 
registeransvarlige.

Or. en

Begrundelse

Klar skævhed er for vagt, og afhængighed afspejler bedre formålet med dette afsnit.

Ændringsforslag 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige. Der er ingen klar 
skævhed, når data behandles i forbindelse 
med ansættelsesforhold eller kontrakter, 
der beskytter mod risici.

Or. en
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Ændringsforslag 992
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Som hovedregel tilvejebringer samtykke 
ikke et retsgrundlag for behandling, hvis 
der er en klar skævhed mellem den 
registrerede og den registeransvarlige.

Or. en

Begrundelse

Selv i situationer, der er nævnt i den relevante betragtning 34 - som f.eks. ansættelsesforhold - 
kan der være tilfælde, hvor den registrerede skal kunne udøve sin ret til have behandlingen af 
personoplysninger baseret på frivilligt afgivet udtrykkeligt samtykke.

Ændringsforslag 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis det på 
grund af en klar skævhed mellem den 
registeransvarlige og den registrerede ikke 
er afgivet frivilligt i henhold til artikel 4, 
stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed eller et tvangsbetonet 
forhold mellem den registrerede og den 
registeransvarlige. Forholdet mellem 
patienten og sundhedstjenesteyderen 
betragtes ikke som værende tvangsbetonet 
eller meget skævt.

Or. en

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige, eller hvis 
behandlingen af data til et formål er 
uforholdsmæssig i forhold til det 
indhentede samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 996
Ewald Stadler

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige.

4. Samtykke tilvejebringer ikke et 
retsgrundlag for behandling, hvis der er en 
klar skævhed mellem den registrerede og 
den registeransvarlige. Der skal her tages 
hensyn til den registreredes interesser.

Or. de

Ændringsforslag 997
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Samtykke mister sin retsvirkning, når 
behandlingen af personoplysninger ikke 
længere er nødvendig til de formål, hvortil 
de oprindeligt blev indsamlet. Da det kan 
være vanskeligt at vurdere, hvornår det 
ønskede formål er opfyldt, skal den 
registeransvarlige mindst en gang om året 
informere den registrerede i henhold til 
artikel 14 og anmode den registrerede om 
at bekræfte sit oprindelige samtykke. Hvis 
den registrerede ikke svarer bekræftende, 
mister det oprindelige samtykke sin 
retsvirkning fra udgangen af det andet 
kalenderår efter den første behandling.

Or. en

Ændringsforslag 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på videnskabelige 
forskningsaktiviteter (herunder 
folkesundhed, lægevidenskab og 
samfundsvidenskab) skal indholdet 
opfylde de relevante bestemmelser i 
direktiv 2001/20/EF.

Or. en

Begrundelse

For at sikre juridisk klarhed om, hvilke rammer der gælder for primært samtykke i 
forbindelse med kliniske forsøg. Når forordningen om kliniske forsøg træder i kraft, skal de 
relevante bestemmelser (i øjeblikket under kapitel 5) overholdes med hensyn til indhentning af 
informeret samtykke.

Ændringsforslag 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den krævede form for samtykke skal 
afspejle de principper, der er fastlagt i 
artikel 5a, 5b og 5c, samt resultatet af den 
databeskyttelsesrisikoanalyse, der er 
nævnt i artikel 33.

Or. en

Ændringsforslag 1000
Manfred Weber

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Samtykket er bundet til formålet og 
bortfalder, hvis formålet ikke længere 
eksisterer. Samtykket er også ugyldigt, 
hvis den registrerede giver sit samtykke 
generelt og abstrakt for ubestemte og 
uforudsigelige former for databehandling.

Or. de

Begrundelse

Ændringen har til formål at sikre, at registrerede ikke via "blanco-samtykker" tvinges til at 
give et engangs-samtykke med ubegrænset varighed til vilkårligt mange former for 
databehandling, som derefter muligvis også indebærer videregivelse til eller behandling af 
tredjemand.

Ændringsforslag 1001
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af krav 
og betingelser for tekniske standarder i 
henhold til stk. 2a, og at erklære, at en 
teknisk standard overholder denne 
forordning og har generel gyldighed i 
Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 1002
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Dette berører ikke medlemsstaternes 
lovgivning om gyldigheden af 
viljeserklæringer og aftaler.

Or. de

Ændringsforslag 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Tjenesteydere skal ikke gøre deres tilbud 
betingede af et samtykke til 
databehandling, der ikke er nødvendigt 
for den leverede tjeneste.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af en tjeneste må ikke afhænge af samtykke til ubegrænset databehandling.

Ændringsforslag 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
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Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Der kan udelukkende indhentes samtykke 
til behandling, der er legitim og derfor 
ikke overdreven i forhold til det 
pågældende formål. Samtykke udgør ikke 
et gyldigt retligt grundlag, hvis det har til 
formål at give registerføreren tilladelse til 
at foretage en scanning af den 
registreredes kontakter med henblik på 
indsamling af tredjeparters 
personoplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Mange onlinetjenester bruger forbrugernes kontaktlister. I henhold til lovgivningen gælder 
det, at hvis den forbruger, hvis kontaktliste scannes, har givet sit samtykke, er alt i orden. Det 
indebærer, at forbrugeren besidder oplysninger om andre forbrugere (e-mail, adresse, 
telefonnummer), hvis oplysninger registreres i databaser uden de pågældendes samtykke.

Ændringsforslag 1005
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 
år, for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente 
verificerbart samtykke under hensyn til 
den tilgængelige teknologi. 

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1006
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 14 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om varer og 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller lovlige repræsentant. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. De metoder, der anvendes til at 
indhente verificerbart samtykke, må ikke 
føre til yderligere behandling af 
personoplysninger, som ellers ikke ville 
være nødvendige.

Or. hu

Ændringsforslag 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn, for så vidt 
angår direkte tilbud om varer eller 
tjenesteydelser til et barn, kun tilladt, hvis 
og i det omfang samtykke hertil gives eller 
godkendes af barnets forælder eller 
juridiske repræsentant. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
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foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

Or. en

Ændringsforslag 1008
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 15 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

Or. de

Ændringsforslag 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 16 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller juridiske repræsentant. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
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foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. De metoder, der anvendes til at 
indhente verificerbart samtykke, må ikke 
resultere i yderligere behandling af 
personoplysninger, som ellers ikke ville 
være nødvendige.

Or. en

Ændringsforslag 1010
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om varer 
eller tjenesteydelser til et barn, kun tilladt, 
hvis og i det omfang samtykke hertil gives 
eller godkendes af barnets forælder eller 
juridiske repræsentant. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. De metoder, der anvendes til at 
indhente verificerbart samtykke, må ikke 
resultere i yderligere behandling af 
personoplysninger, som ellers ikke ville 
være nødvendige.

Or. en

Ændringsforslag 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning



AM\928600DA.doc 69/169 PE506.146v01-00

DA

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om tjenester 
til et barn, kun tilladt, hvis og i det omfang 
samtykke hertil gives eller godkendes af 
barnets forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

Or. en

Ændringsforslag 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 15 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

Or. fr

Ændringsforslag 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge. Den 
registeransvarlige træffer enhver rimelig 
foranstaltning for at indhente verificerbart 
samtykke under hensyn til den tilgængelige 
teknologi. 

1. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 13 år, 
for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge med forbehold af 
artikel 6, stk. 1. Den registeransvarlige 
træffer enhver rimelig foranstaltning for at 
underrette og indhente relevant 
verificerbart samtykke (f.eks. ved at 
indhente samtykke via forælders eller 
værges e-mail-adresse) under hensyn til 
den tilgængelige teknologi. 

Or. en

Ændringsforslag 1014
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I denne forordning er behandling af 
personoplysninger om et barn under 18 
år, for så vidt angår direkte tilbud om 
informationssamfundstjenester til et barn, 
kun tilladt, hvis og i det omfang samtykke 
hertil gives eller godkendes af barnets 
forælder eller værge via dennes e-mail-
adresse. Den registeransvarlige træffer 
enhver rimelig foranstaltning for at 
indhente verificerbart samtykke under 
hensyn til den tilgængelige teknologi.

Or. en
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Ændringsforslag 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmei

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De oplysninger, der fremlægges med 
henblik på at udtrykke samtykke, bør 
formidles i et klart og alderssvarende 
sprog og på en måde, som er letforståelig 
for børn over 13 år.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c 1a. Hvis en informationssamfundstjeneste 
stiller sociale netværksfaciliteter til 
rådighed for børn, skal den træffe 
udtrykkelige foranstaltninger for at 
beskytte deres vel, herunder ved så vidt 
muligt at sikre, at de kender identiteten af 
dem, de kommunikerer med.

Or. en

Ændringsforslag 1017
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c 1b. De metoder, der anvendes til at 
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indhente meningsfyldt samtykke, må ikke 
føre til yderligere behandling af 
personoplysninger vedrørende det 
pågældende barn.

Or. en

Ændringsforslag 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c 1b. De metoder, der anvendes til at 
indhente meningsfyldt samtykke, må ikke 
føre til yderligere behandling af 
personoplysninger vedrørende det 
pågældende barn.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c 1c. Hvor de tjenesteydelser, der 
omhandles i stk. 1, er særligt 
hensigtsmæssige og velegnede til et barn 
og er meddelt og kontrolleres af de 
relevante nationale myndigheder, finder 
de i stk. 1 omhandlede krav ikke 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 1020
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes 
almindelige aftaleret, som f.eks. 
bestemmelser om gyldighed, indgåelse 
eller virkning af en kontrakt, når der er 
tale om et barn.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de 
informationssamfundstjenester, der 
tilbydes direkte til et barn, udelukkende er 
forebyggende eller rådgivende tjenester til 
unge i vanskelige situationer.

Or. en

Begrundelse

Visse tjenester i informationssamfundet, som er målrettet børn, er udformet således, at barnet 
kan anvende dem uden forældrenes samtykke. Dette er f.eks. tilfældet med onlinechat for ofre 
for seksuelt misbrug. Uden sådanne undtagelser ville det ikke være muligt at tilbyde 
rådgivningstjenester, der er målrettet børn, som søger hjælp i situationer, hvor deres forældre 
eller værge kan være tæt knyttet til barnets problemer. Se også formuleringen i 
ændringsforslaget til betragtning 29 a (ny).
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Ændringsforslag 1022
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1025
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastsætte 
standardformularer for specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag, der erstatter alle gennemførelsesretsakter med delegerede 
retsakter for at garantere fuld inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen.
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Ændringsforslag 1028
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 1029
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stk. 1. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder. 

3. Efter anmodning om en udtalelse fra 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og krav for metoderne til at 
indhente verificerbart samtykke, der er 
omhandlet i stykket. I den forbindelse 
overvejer Kommissionen særlige 
foranstaltninger for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder. 

Or. en
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Ændringsforslag 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse i 
forbindelse med behandling af et barns 
personlige helbredsoplysninger, og når en 
medlemsstats sundheds- og socialsektor 
prioriterer fysiske personers kompetence 
frem for alder.

Or. en

Begrundelse

Det bør inden for sundheds- og socialsektoren ikke være nødvendigt med forældres eller 
værges tilladelse, hvis barnet har modenheden og kompetencerne til selv at træffe 
beslutninger. I Det Forenede Kongerige skønnes en person, der er mindst 12 år gammel, at 
være gammel og moden nok til at udøve deres ret til selv at vælge, hvem der ellers har adgang 
til deres patientjournaler. I sager om beskyttelse af børn er det ikke altid i den registreredes 
interesse, at forældre eller værge har adgang til de pågældende personoplysninger, hvilket 
bør afspejles i lovgivningen.

Ændringsforslag 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1034
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1035
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan fastsætte 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

4. Kommissionen fastsætter 
standardformularer for de specifikke 
metoder til at indhente verificerbart 
samtykke, der er nævnt i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 
2.

Or. de

Begrundelse

Generelt er myndighedsalderen i EU 18 år. I undtagelsestilfælde opnås der betinget 
myndighed fra alderen 14 eller 15 år (kriminel lavalder). En alder på 13 år virker derfor 
vilkårlig og uhensigtsmæssig med henblik på at beskytte børn. Det forekommer derfor mere 
rimeligt at hæve aldersgrænsen til 15 år. Det er nødvendigt at ændre stk. 4 for at give 
udbyderne retssikkerhed i forbindelse med det indhentede samtykke.
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Ændringsforslag 1036
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle børn skal frit kunne sige, hvad de 
mener, og søge og modtage alle typer 
oplysninger, så længe det er lovligt.

Or. en

Begrundelse

FN's konvention om barnets rettigheder

Ændringsforslag 1037
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Alle børn har ret til et privatliv. Loven 
skal beskytte barnets privat-, familie- og 
hjemmeliv.

Or. en

Begrundelse

FN's konvention om barnets rettigheder

Ændringsforslag 1038
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Alle børn har ret til pålidelige 
oplysninger. Oplysningerne bør være 
forståelige for børn. Medlemsstaternes 
regeringer skal medvirke til at beskytte 
børn mod potentielt skadelige materialer.

Or. en

Begrundelse

FN's konvention om barnets rettigheder

Ændringsforslag 1039
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme, strafbare 
handlinger inklusive lovovertrædelser og 
forhold, som ikke har ført til en dom, 
væsentlige sociale problemer, eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. en

Ændringsforslag 1040
Claude Moraes
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, 
seksuel orientering, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold og fagforeningsmæssige 
aktiviteter samt behandling af genetiske 
data, helbredsoplysninger og oplysninger 
om seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. en

Begrundelse

Rækkevidden af adgangen til arbejdstagernes personoplysninger bør omfatte 
fagforeningsaktiviteter

Ændringsforslag 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, 
væsentlige sociale problemer og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. en
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Ændringsforslag 1042
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, 
seksuel orientering eller kønsidentitet, 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
fagforeningsmæssige aktiviteter samt 
behandling af genetiske eller biometriske 
data, helbredsoplysninger og oplysninger 
om seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. en

Ændringsforslag 1043
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, 
behandling af genetiske data eller 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold samt behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
afsløre sundhedsoplysninger er forbudt. 

Or. en
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Ændringsforslag 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og 
aktiviteter og behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. de

Ændringsforslag 1045
Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, 
seksuel orientering eller kønsidentitet, og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
fagforeningsaktiviteter, behandling af 
genetiske og biometriske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 4.
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Ændringsforslag 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af genetiske data, 
helbredsoplysninger og oplysninger om 
seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

1. Behandling af personoplysninger, der 
viser race og etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning og 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og 
behandling af finansielle data, genetiske 
data, helbredsoplysninger og oplysninger 
om seksuelle forhold, straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger er 
forbudt. 

Or. en

Ændringsforslag 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til en sådan behandling i henhold til 
betingelserne i artikel 7 og 8, medmindre 
det i EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning fastsættes, at det i stk. 1 
omhandlede forbud ikke kan hæves ved 
den registreredes samtykke, eller

a) den registrerede har givet sit samtykke 
til en sådan behandling i henhold til 
betingelserne i artikel 7 og 8, medmindre 
det i EU-retten eller medlemsstatens 
lovgivning fastsættes, at det i stk. 1 
omhandlede forbud ikke kan hæves ved 
den registreredes samtykke. Dette omfatter 
sikkerhedsforanstaltninger for at 
forhindre en sortlistning af arbejdstagere, 
f.eks. i forhold til fagforeningsaktiviteter, 
eller

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en tilføjelse for at undgå, at personoplysninger bruges mod registrerede i 
forbindelse med ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) behandlingen er nødvendig af hensyn 
til opfyldelsen eller gennemførelsen af en 
kontrakt, som den registrerede er part i, 
eller af hensyn til gennemførelse af 
foranstaltninger, der træffes på dennes 
anmodning forud for indgåelsen af en 
sådan kontrakt,

Or. en

Begrundelse

Det skal også være muligt at behandle særlige kategorier af personoplysninger for 
opfyldelsen eller indgåelsen af en kontrakt efter den registreredes ønske.

Ændringsforslag 1049
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, eller

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, eller kollektive 
overenskomster på arbejdsmarkedet for så 
vidt den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatens lovgivning, som fastsætter 
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de fornødne garantier, eller

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, eller

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning 
eller i kollektive overenskomster på 
arbejdsmarkedet, som fastsætter de 
fornødne garantier, eller

Or. en

Ændringsforslag 1051
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, eller

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning 
eller kollektive overenskomster, som 
fastsætter de fornødne garantier, eller
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Or. en

Ændringsforslag 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, eller

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, der 
sikrer den registreredes grundlæggende 
rettigheder såsom retten til 
ikkeforskelsbehandling, eller

Or. en

Ændringsforslag 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, 
eller

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
forudsat at den opfylder veldefinerede 
almene hensyn, respekterer kernen i 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
står i et rimeligt forhold til det legitime 
mål, der forfølges, og respekterer den 
registreredes grundlæggende rettigheder 
og interesser, eller

Or. en
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Ændringsforslag 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning, 
som fastsætter de fornødne garantier, eller

b) behandlingen er nødvendig for 
overholdelsen af den registeransvarliges 
arbejdsretlige forpligtelser og specifikke 
rettigheder, for så vidt den er hjemlet i EU-
retten eller medlemsstatens lovgivning 
samt kollektive overenskomster, som 
fastsætter de fornødne garantier, eller

Or. de

Ændringsforslag 1055
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behandlingen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons vitale interesser i tilfælde, hvor den 
pågældende ikke fysisk eller juridisk er i 
stand til at give sit samtykke, eller

c) behandlingen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes eller en anden 
persons interesser i tilfælde, hvor den 
pågældende ikke fysisk eller juridisk er i 
stand til at give sit samtykke, eller

Or. en

Ændringsforslag 1056
Claude Moraes

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 
organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 
grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives uden for organet uden den 
registreredes samtykke, eller

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 
organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, eller som 
advokerer for grundlæggende 
menneskerettigheder, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 
grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives uden for organet uden den 
registreredes samtykke, eller

Or. en

Begrundelse

Civilsamfundsorganisationer, såsom patientorganisationer, der advokerer for patienternes 
grundlæggende rettigheder, deltager ofte i forskningen, og kan også oprette patientregistre 
trods ofte begrænsede finansielle ressourcer. Initiativer fra patientorganisationer eller andre 
civilsamfundsorganisationer om at fremme patienters sundhed eller rettigheder, da de er 
legitime aktiviteter.

Ændringsforslag 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 
organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning, en 
arbejdsmarkedsorganisation eller et andet 
almennyttigt organ, hvis sigte er af politisk, 
filosofisk, religiøs eller faglig art, som led i 
organets legitime aktiviteter og med de 
fornødne garantier, på betingelse af, at 
behandlingen alene vedrører organets 
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grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives uden for organet uden den 
registreredes samtykke, eller

medlemmer, tidligere medlemmer eller 
personer, der på grund af organets formål 
er i regelmæssig kontakt hermed, og at 
oplysningerne ikke videregives uden for 
organet uden den registreredes samtykke, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 1058
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet 
almennyttigt organ, hvis sigte er af 
politisk, filosofisk, religiøs eller faglig art, 
som led i organets legitime aktiviteter og 
med de fornødne garantier, på betingelse 
af, at behandlingen alene vedrører organets 
medlemmer, tidligere medlemmer eller 
personer, der på grund af organets formål 
er i regelmæssig kontakt hermed, og at 
oplysningerne ikke videregives uden for 
organet uden den registreredes samtykke, 
eller

d) behandlingen foretages af en stiftelse 
eller en sammenslutning, hvis sigte er af 
politisk, filosofisk, religiøs eller faglig art, 
som led i organets legitime aktiviteter og 
med de fornødne garantier, på betingelse 
af, at behandlingen alene vedrører organets 
medlemmer, tidligere medlemmer eller 
personer, der på grund af organets formål 
er i regelmæssig kontakt hermed, og at 
oplysningerne ikke videregives uden for 
organet uden den registreredes samtykke, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 1059
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning, organisationer, der er 
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organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 
grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives uden for organet uden den 
registreredes samtykke, eller

aktive på arbejdsmarkedet, eller et andet 
almennyttigt organ, hvis sigte er af politisk, 
filosofisk, religiøs, sportslig eller faglig art, 
som led i organets legitime aktiviteter og 
med de fornødne garantier, på betingelse 
af, at behandlingen alene vedrører organets 
medlemmer, tidligere medlemmer eller 
personer, der på grund af organets formål 
er i regelmæssig kontakt hermed, og at 
oplysningerne ikke videregives uden for 
organet uden den registreredes samtykke, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 1060
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 
organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 
grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives uden for organet uden den 
registreredes samtykke, eller

d) behandlingen foretages af en stiftelse, en 
sammenslutning eller et andet almennyttigt 
organ, hvis sigte er af politisk, filosofisk, 
religiøs eller faglig art, som led i organets 
legitime aktiviteter og med de fornødne 
garantier, på betingelse af, at behandlingen 
alene vedrører organets medlemmer, 
tidligere medlemmer eller personer, der på 
grund af organets formål er i regelmæssig 
kontakt hermed, og at oplysningerne ikke 
videregives til tredjemand uden den 
registreredes samtykke, eller

Or. de

Ændringsforslag 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) behandlingen vedrører 
personoplysninger, som tydeligvis er 
offentliggjort af den registrerede, eller

e) behandlingen vedrører 
personoplysninger, som tydeligvis og 
påviseligt er offentliggjort af den 
registrerede, eller

Or. en

Ændringsforslag 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol, eller

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol eller for en 
lovligt begrundet opfyldelse af fordringer 
fra berørte tredjeparter, eller

Or. en

Ændringsforslag 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol, eller

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan gøres gældende eller forsvares 
ved en domstol, forudsat at de ikke er 
åbenlyst urimelige, eller

Or. en
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Ændringsforslag 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol, eller

f) behandlingen er nødvendig for, at et 
retskrav kan fastslås, gøres gældende eller 
forsvares ved en domstol eller en anden 
administrativ myndighed, eller

Or. es

Begrundelse

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Ændringsforslag 1065
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, eller

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af internationale 
konventioner, som EU eller en 
medlemsstat har tilsluttet sig, EU-retten 
eller medlemsstatslovgivning, som 
fastsætter tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, eller
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Or. en

Begrundelse

Samfundsinteresser kan også være omhandlet i internationale konventioner, også selv om der 
ikke findes konkret national lovgivning eller EU-lovgivning. Sådanne konventioner ville 
alligevel skulle respektere kernen i retten til beskyttelse af personoplysninger og stå i et 
rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges. Endvidere ville enhver form for behandling 
af personoplysninger på denne baggrund naturligvis også skulle overholde alle aspekter af 
forordningen.

Ændringsforslag 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, eller

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser og grundlæggende rettigheder, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 1067
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, eller



AM\928600DA.doc 97/169 PE506.146v01-00

DA

interesser, eller

Or. en

Ændringsforslag 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse på grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter 
tilstrækkelige foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser, eller

g) behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave i en veldefineret 
og afgørende offentlig interesse på 
grundlag af EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som står i et 
rimeligt forhold til det mål, der forfølges, 
respekterer kernen i retten til 
databeskyttelse og fastsætter passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes grundlæggende rettigheder 
og interesser, eller

Or. en

Ændringsforslag 1069
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundhedsformål med 
forbehold af de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 81, eller

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundhedsformål, herunder til 
historiske, statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål, med forbehold af de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i 
artikel 81, eller

Or. en
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Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at sikre behandlingen af helbredsoplysninger til brug for 
historiske, statistiske eller videnskabelige forskningsformål. Forskere er i høj grad afhængige 
af patientregistre og biobanker i forbindelse med epidemiologisk, klinisk og translationel 
forskning, og det er derfor nødvendigt at sikre behandlingen af personoplysninger til 
sundhedsformål.

Ændringsforslag 1070
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundhedsformål med 
forbehold af de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 81, eller

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundheds- og 
forsikringsformål med forbehold af de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i 
artikel 81, eller

Or. en

Begrundelse

Behandling af relevante sundhedsdata har afgørende betydning ikke kun for sygesikring (som 
omhandlet i artikel 81), men også for andre forsikringsformer (f.eks. livsforsikring), og den 
skal tillades til vurdering af de dækkede risici, beregning af præmier og afvikling af krav samt 
udbetaling af ydelser uden forpligtelse til at indhente den registreredes eksplicitte, specifikke 
og informerede samtykke forud for hver behandling. Se endvidere ændringsforslaget til artikel 
81 i forordningen.

Ændringsforslag 1071
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundhedsformål med 
forbehold af de betingelser og garantier, 

h) behandlingen af personoplysninger, der 
skal afsløre oplysninger om sundhed er 
nødvendig i forbindelse med forebyggende 
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der er omhandlet i artikel 81, eller medicin, medicinsk diagnose, sygepleje 
eller patientbehandling eller forvaltning 
af læge- og sundhedstjenester, hvis 
behandlingen af disse oplysninger 
foretages af en erhvervsudøvende i 
sundhedssektoren, der i henhold til 
medlemsstatens lovgivning eller regler, 
der er fastsat af kompetente nationale 
organer, har tavshedspligt, eller af en 
anden person med tilsvarende 
tavshedspligt, eller

Or. en

Ændringsforslag 1072
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behandlingen af helbredsoplysninger er 
nødvendig til sundhedsformål med 
forbehold af de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 81, eller

h) behandlingen af helbredsoplysninger 
med forbehold af de betingelser og 
garantier, der er omhandlet i artikel 81, er 
nødvendig til de der nævnte formål eller 
til gennemførelse af dertilhørende aftaler, 
eller

Or. de

Ændringsforslag 1073
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) behandlingen er begrænset til 
pseudonymiserede oplysninger, hvis den 
registrerede er tilstrækkeligt beskyttet, og 
modtageren af tjenesteydelsen har ret til 
at gøre indsigelse i henhold til artikel 19, 
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og behandlingen er nødvendig, for at den 
registeransvarlige kan forfølge en legitim 
interesse, eller for at oplysningerne kan 
videregives til tredjepart,

Or. en

Ændringsforslag 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) behandlingen er nødvendig til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål med forbehold af de 
betingelser og garantier, der er omhandlet i 
artikel 83, eller

i) behandlingen er nødvendig til historiske, 
statistiske eller videnskabelige 
forskningsformål samt til præjudicielle, 
officielle eller administrative formål med 
henblik på fastsættelse af naturligt 
slægtskab med forbehold af de betingelser 
og garantier, der er omhandlet i artikel 83, 
eller

Or. es

Begrundelse

Behandlingen er nødvendig til historiske, statistiske eller videnskabelige forskningsformål 
samt til præjudicielle, officielle eller administrative formål med henblik på fastsættelse af 
naturligt slægtskab med forbehold af de betingelser og garantier, der er omhandlet i artikel 
83.

Ændringsforslag 1075
Sophia in 't Veld

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under tilsynsmyndighedens kontrol og 
tilladelse, eller hvis behandlingen er 
nødvendig for at efterkomme love eller 
andre retsforskrifter, som den 
registeransvarlige er omfattet af, eller for at 
udføre en opgave af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, og for så vidt den er 
hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier for så vidt angår 
registreredes grundlæggende rettigheder 
og interesser. Et fuldstændigt register over 
straffedomme må kun føres under kontrol 
af en offentlig myndighed. 

Or. en

Ændringsforslag 1076
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter 
eller ordrer og henstillinger fra 
kompetente organisationer samt 
tilsynsmyndighedernes krav, som den 
registeransvarlige er omfattet af, eller for at 
udføre en opgave af hensyn til vigtige 
samfundsinteresser, og for så vidt den er 
hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
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fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

Or. en

Ændringsforslag 1077
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, til 
forebyggelse eller detektering af svig, eller 
hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

Or. en

Begrundelse

For at forhindre og opdage forsikringssvindel, betalingssvig og andre former for svig 
behandler f.eks. branchen for finansielle serviceydelser personoplysninger og deler og 
krydskontrollerer disse med andre finansielle tjenesteydere. Det sker ikke kun for at forhindre 
skader på den registeransvarlige selv, men også for at beskytte andre finansielle tjenesteydere 
og finanssektoren som helhed. De behandlede data kan omfatte oplysninger vedrørende 
straffedomme og oplysninger, der kan føre til domfældelse, hvilket bliver omhandlet i artikel 
9. Det er ikke muligt at søge om samtykke til en sådan behandling.
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Ændringsforslag 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten i 
henhold til de betingelser og garantier, 
der er omhandlet i artikel 83a eller under 
tilsyn af en tilsynsmyndighed, eller hvis 
behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme eller forhindre en 
overtrædelse af love eller andre 
retsforskrifter eller kollektive 
overenskomster på arbejdsmarkedet, som 
den registeransvarlige er omfattet af, eller 
for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

Or. en

Begrundelse

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Ændringsforslag 1079
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et register over 
straffedomme må kun føres under kontrol 
af en offentlig myndighed. 

Or. en

Ændringsforslag 1080
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende administrative sanktioner, 
domme, straffelovsovertrædelser, 
forseelser eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 
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Or. en

Ændringsforslag 1081
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende lovovertrædelser, 
straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

Or. en

Ændringsforslag 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 

j) behandlingen af personoplysninger 
vedrørende straffedomme eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger foretages enten 
under kontrol af en offentlig myndighed, 
eller hvis behandlingen er nødvendig for at 
efterkomme love eller andre retsforskrifter, 
som den registeransvarlige er omfattet af, 
eller for at udføre en opgave af hensyn til 
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vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt register 
over straffedomme må kun føres under 
kontrol af en offentlig myndighed. 

vigtige samfundsinteresser, og for så vidt 
den er hjemlet i EU-retten eller 
medlemsstatslovgivning, som fastsætter de 
fornødne garantier. Et fuldstændigt eller 
delvist register over straffedomme må kun 
føres under kontrol af en offentlig 
myndighed. 

Or. es

Begrundelse

Den nuværende tekst lader til at antyde, at et delvist register over straffedomme eller 
tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger ikke føres under kontrol af en offentlig myndighed. 
Ethvert register af denne type skal, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, føres under 
kontrol af en offentlig myndighed.

Ændringsforslag 1083
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) behandlingen er nødvendig alene med 
det formål at overholde eller gennemføre 
enkeltpersoners ligestillingsrettigheder 
eller for at fremme inklusion og 
forskellighed i den registeransvarliges 
arbejdsstyrke eller i den koncern, som den 
registeransvarlige er en del af,

Or. en

Ændringsforslag 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) det er nødvendigt at behandle 
oplysninger af hensyn til den private 
sociale beskyttelse, særlig ved at 
tilvejebringe indkomstsikkerhed eller 
risikostyringsværktøjer, som er til bedste 
for den registrerede og personer, som 
denne har forsørgerpligt over for, og for 
den pågældendes aktiver eller ved at give 
lige muligheder mellem generationerne 
ved hjælp af fordeling,

Or. en

Begrundelse

Jf. udtalelsen fra ITRE.

Ændringsforslag 1085
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) Som led i opfyldelsen af 
bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse er de, der er 
underkastet disse standarder, berettiget til 
at behandle oplysninger, for så vidt dette 
er nødvendigt for at gennemføre 
bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse.

Or. de

Ændringsforslag 1086
Axel Voss
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) behandlingen er nødvendig til legitime 
interne formål i koncerner, såfremt der 
tages passende hensyn til de berørte 
registreredes interesser i interne 
databeskyttelsesbestemmelser eller 
tilsvarende adfærdskodekser jf. artikel 38, 
litra c),

Or. en

Ændringsforslag 1087
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1088
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. es

Begrundelse

Indholdet er omfattende, idet Kommissionen tillægges beføjelser til at udvikle aspekter, som 
er væsentlige for dette instrument, hvilket sker på et særligt følsomt område i forhold til typen 
af oplysninger, der henvises til. Det ville i stedet være hensigtsmæssigt at udvikle disse 
aspekter inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1091
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1092
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1093
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterierne, betingelserne og de fornødne 
garantier for behandling af de særlige 
kategorier af personoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, og de undtagelser, der 
er fastsat ved stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1094
Judith Sargentini

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne bestemmer, på hvilke 
betingelser et nationalt 
identifikationsnummer eller andre almene 
midler til identifikation kan gøres til 
genstand for behandling.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst var taget fra det nuværende direktiv om beskyttelse af personoplysninger. Det 
giver medlemsstaterne mulighed for at indføre specifikt strengere grænser for anvendelsen af 
det nationale identifikationsnummer, specielt hvis det anvendes uden for regeringen.

Ændringsforslag 1095
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Behandling, der ikke muliggør 
identifikation
Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 5c (ny)
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Ændringsforslag 1096
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling, der ikke muliggør 
identifikation

Automatiseret behandling

Or. de

Ændringsforslag 1097
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1098
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 

udgår
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registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Or. de

Ændringsforslag 1099
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

1. Det er tilladt, at flere registeransvarlige 
indfører en fælles automatiseret 
behandling, hvis det er hensigtsmæssigt 
under hensyntagen til de registreredes 
legitime interesser og de deltagende 
registeransvarliges opgaver eller 
erhvervsmæssige formål, og hver af disse 
ansvarlige i det mindste har fuld kontrol 
over behandlingen af de oplysninger, 
vedkommende har indhentet. Flere 
registeransvarlige kan også have fuld 
kontrol over samtlige oplysninger i den 
fælles automatiserede behandling.
2. De registeransvarlige skal sikre, at 
lovligheden af den fælles behandling kan 
kontrolleres. Til dette formål skal de 
skriftligt nedfælde:
(a) den fælles automatiserede behandlings 
baggrund og formål
(b) samtlige deltagende registeransvarlige 
og deres formål
(c) enhver tredjemand, som oplysningerne 
videregives til
(d) oplysningernes art
(e) de nødvendige tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger.
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3. Den registrerede kan påberåbe sig sine 
rettigheder over for den 
registeransvarlige. Hvis denne ikke har 
fuld kontrol over oplysningerne, er han 
forpligtet til at videregive den 
registreredes anbringende til den 
ansvarlige, som har indsamlet 
oplysningerne. Den ansvarlige skal oplyse 
den registrerede om videregivelsen. Den 
registreredes ret til indsigt omfatter alle 
registeransvarlige og formål med den 
fælles behandling.
4. De registeransvarlige er hver især og i 
fællesskab ansvarlige for, at denne 
forordnings databeskyttelsesretlige krav til 
hele den automatiserede behandling er 
overholdt.

Or. de

Ændringsforslag 1100
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke ved hjælp af midler 
anvendt af den registeransvarlige sætter 
den registeransvarlige i stand til at 
identificere en fysisk person, er den 
registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere den registrerede alene 
for at overholde bestemmelserne i denne 
forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 1101
Dimitrios Droutsas
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
eller udvælge en fysisk person, eller hvis 
der udelukkende er tale om oplysninger 
vedrørende pseudonymer, er den 
registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere den registrerede alene 
for at overholde bestemmelserne i denne 
forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, særlig når de er 
anonymiserede eller gjort pseudonyme, er 
den registeransvarlige ikke forpligtet til at 
indhente yderligere oplysninger for at 
kunne identificere den registrerede alene 
for at overholde bestemmelserne i denne 
forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige eller en registerfører i 
stand til at identificere en fysisk person, 
særlig når de er anonymiserede eller gjort 
pseudonyme, er den registeransvarlige ikke 
forpligtet til at behandle eller indhente 
yderligere oplysninger for at kunne 
identificere den registrerede alene for at 
overholde bestemmelserne i denne 
forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
en fysisk person, er den registeransvarlige 
ikke forpligtet til at indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Hvis de oplysninger, der behandles af en 
registeransvarlig, ikke sætter den 
registeransvarlige i stand til at identificere 
eller udvælge en fysisk person, skal den 
registeransvarlige ikke indhente yderligere 
oplysninger for at kunne identificere den 
registrerede alene for at overholde 
bestemmelserne i denne forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 1105
Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
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Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Opdragelse og uddannelse

EU-borgere og andre borgere, der er 
bosiddende i EU, skal på passende vis 
opdrages og uddannes i forhold 
vedrørende databeskyttelse som en 
integreret del af den generelle opdragelse 
og uddannelse i mediekompetence. 
Kompetente medlemsstater og EU-
institutioner skal have til opgave at støtte 
dette.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 52, stk. 2.

Ændringsforslag 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastsætter 
gennemsigtige og lettilgængelige regler 
for behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

1. Den registeransvarlige opererer med 
kriterier for gennemsigtighed og 
tilgængelighed for behandlingen af 
personoplysninger og udøvelsen af 
registreredes rettigheder. Formidlingen af 
disse kriterier bør føre til udformning af 
politikker, som kan øge kendskabet til 
samtlige registrerede.

Or. es

Begrundelse

På denne måde åbner principperne om gennemsigtighed og tilgængelighed mulighed for at 
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udforme konkrete politikker inden for rammerne af denne forordning. Udformningen af 
politikker udgør ikke længere et generelt krav. Det er derimod op til hver enkelt tilsynsførende 
og tilsynsmyndighed at etablere henstillinger og incitamenter på dette område.

Ændringsforslag 1107
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastsætter 
gennemsigtige og lettilgængelige regler for 
behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

1. Den registeransvarlige fastsætter 
gennemsigtige og lettilgængelige regler i 
henhold til en adfærdskodeks for 
behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastsætter 
gennemsigtige og lettilgængelige regler for 
behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

1. Den registeransvarlige fastsætter 
forståelige, korte, gennemsigtige, 
velstrukturerede og lettilgængelige regler 
for behandlingen af personoplysninger og 
udøvelsen af registreredes rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget bringer artikel 11 i overensstemmelse med artikel 7 (2 b) (nyt), så 
registeransvarlige kan nøjes med at bruge én politik til beskyttelse af privatlivets fred, mens 
de indfører veletablerede principper om urimelige bestemmelser i forbrugeraftaler i sådanne 
dokumenter.
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Ændringsforslag 1109
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

Or. en

Ændringsforslag 1110
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form egnet til 
varig installation og i et klart og forståeligt 
sprog, som er tilpasset den registrerede, 
navnlig hvis oplysningerne specifikt er 
henvendt til et barn.

Or. de

Ændringsforslag 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og så 
vidt muligt i et klart og forståeligt sprog. 
Sidstnævnte er især af betydning, hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

Or. es

Begrundelse

Behovet for at tilpasse sproget til den registrerede kan imidlertid være vanskeligt at 
gennemføre i praksis. Der foreslås derfor en alternativ ordlyd med henblik på at undgå 
uforholdsmæssige byrder.

Ændringsforslag 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

Or. en

Ændringsforslag 1113
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

2. Den registeransvarlige stiller 
oplysninger vedrørende behandlingen af 
personoplysninger til rådighed for den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

Or. en

Ændringsforslag 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger til den 
registrerede i en letforståelig form og i et 
klart og forståeligt sprog, som er tilpasset 
den registrerede, navnlig hvis 
oplysningerne specifikt er henvendt til et 
barn.

2. Den registeransvarlige udleverer alle 
oplysninger og meddelelser vedrørende 
behandlingen af personoplysninger, som 
vedkommende i henhold til denne 
forordning er forpligtet til at give adgang 
til, til den registrerede i en letforståelig 
form, som kan forstås af en almindelig 
velinformeret, opmærksom og forstående 
gennemsnitsforbruger.

Or. en

Ændringsforslag 1115
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Oplysningerne til de registrerede skal 
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videregives i et format, som giver de 
registrerede de nødvendige oplysninger, 
så de kan forstå deres situation og træffe 
beslutninger på passende vis. Den 
registeransvarlige skal derfor meddele 
databeskyttelsesreglerne i form af en 
letforståelig beskrivelse, der er baseret på 
ikoner og andre grafiske funktioner, af 
databehandlingens forskellige trin, 
betingelser og konsekvenser. Der skal 
efter anmodning kunne indhentes 
fuldstændige oplysninger i henhold til 
artikel 14.

Or. hu

Begrundelse

Ikoner er ikke de eneste grafiske funktioner, der kan forbedre forståelsen.

Ændringsforslag 1116
Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den registeransvarlige skal meddele 
databeskyttelsesreglerne i form af en 
letforståelig og ikonbaseret beskrivelse af 
databehandlingens forskellige trin, 
betingelser og konsekvenser. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 86 med henblik på at fastlægge en 
sådan ikonbaseret beskrivelse. En sådan 
ikonbaseret metode skal indeholde 
oplysninger om formålet med 
håndteringen, om oplysningerne 
videregives til tredjemand, samt formålene 
med en sådan offentliggørelse, om 
sporingssystemer, oplysninger og 
tilgængelige afhjælpende 
foranstaltninger, om den 
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registeransvarliges tilgængelige og 
effektive kontaktpunkter, oplysninger om 
datasikkerhedspolitikker og -
foranstaltninger, der er gennemført af 
den registeransvarlige, samt oplysninger 
om opbevaringsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 1117
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter at have anmodet Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd om en udtalelse at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
beskrivelsen, der er baseret på ikoner og 
andre grafiske funktioner, jf. stk. 3 for så 
vidt angår behandlingens karakter, 
opbevaringsperiode, overførsel eller 
sletning af oplysninger, ved at oprette 
ikoner eller andre instrumenter med 
henblik på en standardiseret 
tilvejebringelse af oplysninger.

Or. hu

Begrundelse

Ikoner er ikke de eneste grafiske funktioner, der kan forbedre forståelsen.

Ændringsforslag 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Artikel 12 i direktiv 2002/58/EF og artikel 
20 og artikel 21, stk. 3, litra e), i direktiv 
2002/22/EF er en gennemførelse af den 
registreredes ret til gennemsigtige 
oplysninger og kommunikation, som 
forudsætter, at den registeransvarlige 
informerer de registrerede om deres 
rettigheder i forbindelse med anvendelsen 
af deres personlige oplysninger og gør 
opmærksom på tilstedeværelsen af 
systemer, som er blevet udviklet i 
overensstemmelse med principperne om 
indbygget databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 12 i direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og artikel 20 
og 21 i forsyningspligtdirektivet dækker nummeroplysningstjenester som et led i 
forsyningspligtens omfang. Nummeroplysningstjenesteudbydernes databaser skal være 
"udtømmende", og medtagelsen af abonnentoplysninger er derfor vigtig, ligesom det er 
nødvendigt, at abonnenterne er klart informeret om alle deres valgmuligheder, uanset hvilken 
model en medlemsstat indfører (tilvalg, fravalg eller en blanding).

Ændringsforslag 1119
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 

udgår
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fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

Or. en

Ændringsforslag 1120
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at den registeransvarlige bør "indføre procedurer" og "sørge for mekanismer" er 
overregulering. Kravet om, at den registeransvarlige bør fastlægge midler til elektronisk 
indgivelse af anmodninger, risikerer ikke at være teknologisk neutralt.

Ændringsforslag 1121
Alexander Alvaro
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, kan den 
registeransvarlige også fastlægge midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

Or. en

Ændringsforslag 1122
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, og medmindre det 
medfører uforholdsmæssigt store 
vanskeligheder eller udgifter, fastlægger 
den registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

Or. en
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Ændringsforslag 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

1. Den registeransvarlige udleverer de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis det er relevant, kan 
oplysningerne dokumenteres i medfør af 
politikker og procedurer til fremme af 
såvel kendskab som håndtering.

Or. es

Begrundelse

Udlevering af oplysninger og udøvelse af rettigheder udgør vigtige faktorer. Nogle 
institutioner kan grundet deres størrelse eller kompleksitet kræve, at der fastlægges klare 
procedurer for udøvelsen af registreredes rettigheder, mens andre organisationer, som er 
mindre og med en mere simpel struktur, ikke har behov for lignende procedurer. I sidstnævnte 
tilfælde er det tilstrækkeligt at give de registrerede få oplysninger om, hvordan de skal 
forholde sig.

Ændringsforslag 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
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og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, kan den 
registeransvarlige også fastlægge midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

Or. en

Ændringsforslag 1125
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Den registeransvarlige 
fastlægger navnlig ordninger, der gør det 
lettere at fremsætte anmodninger om de 
handlinger, der er nævnt i artikel 13 samt 
artikel 15-19. Hvis personoplysninger 
behandles automatisk, fastlægger den 
registeransvarlige også midler til 
elektronisk indgivelse af anmodninger.

1. Den registeransvarlige fastlægger 
procedurer for udlevering af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, 
og for udøvelsen af de registreredes 
rettigheder, der er omhandlet i artikel 13 
samt artikel 15-19. Hvor den registrerede 
ønsker at udøve de rettigheder, der er 
nævnt i artikel 13 samt artikel 15-19, skal 
han anmode den registeransvarlige herom 
ved hjælp af et personligt underskrevet 
eller på tilsvarende vis verificeret 
dokument.

Or. en

Ændringsforslag 1126
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, kan meddelelsen gives 
elektronisk, medmindre den registrerede 
anmoder om andet. 

Or. en

Ændringsforslag 1127
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt.
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andet. 

Or. en

Begrundelse

Med sletningen undgås bureaukrati for SMV'er.

Ændringsforslag 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås, eller hvis 
de rekvirerede oplysninger er af en art, 
der betyder, at de skal revideres, inden de 
gøres tilgængelige, for at beskytte 
oplysninger vedrørende enhver tredjepart, 
der findes i registret. Denne meddelelse 
gives skriftligt. Hvis den registrerede 
indgiver anmodningen elektronisk, gives 
meddelelsen elektronisk, medmindre den 
registrerede anmoder om andet. 

Or. en

Begrundelse

Personoplysninger kan indeholde faktuelle og/eller spekulative oplysninger vedrørende 
tredjeparter. Det bør være muligt at kræve en længere svarperiode for at beskytte sådanne 
tredjeparters personoplysninger. Dette er særlig relevant på social- og sundhedsområdet.
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Ændringsforslag 1129
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges, hvis flere registrerede 
udøver deres rettigheder, og deres 
samarbejde i rimeligt omfang sikrer, at en 
uberettiget og uforholdsmæssig indsats fra 
den registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen om muligt 
elektronisk, medmindre den registrerede 
anmoder om andet. 

Or. en

Ændringsforslag 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
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uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, kan meddelelsen gives 
elektronisk, medmindre den registrerede 
anmoder om andet, eller medmindre den 
registeransvarlige har grund til at tro, at 
det, hvis meddelelsen gives elektronisk, vil 
medføre en væsentlig risiko for svig. 

Or. en

Begrundelse

Elektronisk videregivelse af oplysninger, herunder kreditoplysninger, kan resultere i 
ændringer eller identitetstyveri, når de gives til forbrugerne. Videregivelse af oplysninger skal 
være underlagt autentificering, som opfylder de kriterier, der er fastsat af det pågældende 
oplysningskontor, for at forhindre opfangelse, misbrug, svigagtig anvendelse eller ændringer.

Ændringsforslag 1131
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat 
i henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, 
og udleverer de ønskede oplysninger. 
Denne frist kan forlænges med endnu en 
måned, hvis flere registrerede udøver 
deres rettigheder, og deres samarbejde i 
rimeligt omfang sikrer, at en uberettiget 
og uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 

2. Den registeransvarlige meddeler uden 
unødig forsinkelse den registrerede, om 
en handling er iværksat i henhold til artikel 
13 samt artikel 15-19, og udleverer de 
ønskede oplysninger. Denne meddelelse 
gives skriftligt, herunder også elektronisk. 
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andet. 

Or. en

Ændringsforslag 1132
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt eller 
elektronisk, alt efter den registreredes 
ønske. 

Or. en

Begrundelse

Enklere, overlader altid valg af format til den registrerede, ikke kun når der foretages 
elektronisk anmodning om data.

Ændringsforslag 1133
Sarah Ludford

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat 
i henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, 
og udleverer de ønskede oplysninger. 
Denne frist kan forlænges med endnu en 
måned, hvis flere registrerede udøver 
deres rettigheder, og deres samarbejde i 
rimeligt omfang sikrer, at en uberettiget 
og uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

2. Den registeransvarlige meddeler uden 
unødig forsinkelse den registrerede, om 
en handling er iværksat i henhold til artikel 
13 samt artikel 15-19, og udleverer de 
ønskede oplysninger. Denne meddelelse 
gives skriftligt.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige test er for præskriptiv, og sagen håndteres bedst ved vejledning.

Ændringsforslag 1134
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den registeransvarlige meddeler straks 
og senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen, om en handling er iværksat i 
henhold til artikel 13 samt artikel 15-19, og 
udleverer de ønskede oplysninger. Denne 
frist kan forlænges med endnu en måned, 
hvis flere registrerede udøver deres 
rettigheder, og deres samarbejde i rimeligt 
omfang sikrer, at en uberettiget og 

2. Den registeransvarlige meddeler hurtigst 
muligt og senest 30 arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen, om en 
handling er iværksat i henhold til artikel 13 
samt artikel 15-19, og udleverer de 
ønskede oplysninger. Denne frist kan 
forlænges med endnu 30 arbejdsdage, hvis 
flere registrerede udøver deres rettigheder, 
og deres samarbejde i rimeligt omfang 



PE506.146v01-00 136/169 AM\928600DA.doc

DA

uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås. Denne 
meddelelse gives skriftligt. Hvis den 
registrerede indgiver anmodningen 
elektronisk, gives meddelelsen elektronisk, 
medmindre den registrerede anmoder om 
andet. 

sikrer, at en uberettiget og 
uforholdsmæssig indsats fra den 
registeransvarliges side undgås eller 
såfremt meddelelsen måtte være 
ufuldstændig eller forkert. Denne 
meddelelse gives i det medie, hvori der 
blev anmodet om den, medmindre den 
registrerede anmoder om andet. 

Or. en

Ændringsforslag 1135
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den registeransvarlige afviser at 
imødekomme den registreredes 
anmodning, underretter den 
registeransvarlige den registrerede om 
årsagen til afvisningen og om 
mulighederne for at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og anlægge sag ved 
domstolene. 

3. Hvis den registeransvarlige ikke 
imødekommer den registreredes 
anmodning, har den registrerede ret til at 
spørge den registeransvarlige om årsagen 
til den manglende handling og om 
mulighederne for at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og anlægge sag ved 
domstolene. 

Or. en

Ændringsforslag 1136
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den registeransvarlige afviser at 
imødekomme den registreredes 
anmodning, underretter den 
registeransvarlige den registrerede om 
årsagen til afvisningen og om 

3. Hvis den registeransvarlige afviser at 
imødekomme den registreredes 
anmodning, underretter den 
registeransvarlige den registrerede om 
årsagen til afvisningen, alle 
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mulighederne for at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og anlægge sag ved 
domstolene. 

omstændigheder, der fører til afvisningen 
og om mulighederne for at indgive en 
klage til tilsynsmyndigheden og anlægge 
sag ved domstolene. 

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket afviser registeransvarlige ofte rettighederne uden behørig argumentation. Det er 
umuligt for den registrerede at påvise en ulovlig afvisning af rettigheder.

Ændringsforslag 1137
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den registeransvarlige afviser at 
imødekomme den registreredes 
anmodning, underretter den 
registeransvarlige den registrerede om 
årsagen til afvisningen og om 
mulighederne for at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og anlægge sag ved 
domstolene. 

3. Hvis den registeransvarlige ikke 
imødekommer den registreredes 
anmodning, har den registrerede ret til at 
indgive en klage til tilsynsmyndigheden. 

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til at klage til en tilsynsmyndighed er tilstrækkelig til at sikre, at en registrerets 
rettigheder respekteres.

Ændringsforslag 1138
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages eller på 
grund af deres kompleksitet, kan den 
registeransvarlige opkræve et gebyr, som 
afspejler administrationsudgifterne til 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling. I 
det tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages højde for kompleksitet (f.eks. mængde eller struktur af de oplysninger, der 
anmodes om).

Ændringsforslag 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages eller på 
grund af deres kompleksitet, kan den 
registeransvarlige opkræve et gebyr, som 
afspejler administrationsudgifterne til 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling. I 
det tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.
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Or. en

Ændringsforslag 1140
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et rimeligt 
gebyr, idet der tages højde for 
administrationsudgifter til fremsendelse af 
meddelelsen eller iværksættelse af den 
ønskede handling. I det tilfælde bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, at 
anmodningen er tydeligt overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, hvis en anmodning af samme 
art gentages mere end én gang i løbet af 6 
måneder, kan den registeransvarlige 
opkræve et administrationsgebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
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tydeligt overdreven. tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
blevet gentaget.

Or. en

Ændringsforslag 1142
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr 
for fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis, med undtagelse af de udgifter, som 
den registeransvarlige faktisk har til 
behandling af anmodningerne. Hvis 
anmodninger er provokerende eller 
tydeligt overdrevne, bl.a. fordi de gentages, 
kan den registeransvarlige afvise at 
iværksætte den ønskede handling.

Or. en

Ændringsforslag 1143
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr 
for fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis.
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eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

Or. en

Begrundelse

Flyttet til individuelle artikler

Ændringsforslag 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade 
at iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et rimeligt 
gebyr for fremsendelse af meddelelsen 
eller iværksættelse af den ønskede 
handling. Niveauet for denne afgift må 
ikke overstige udgifterne til fremsendelse 
af den ønskede meddelelse. I det tilfælde 
bærer den registeransvarlige ansvaret for at 
bevise, at anmodningen er tydeligt 
overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 1145
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
gratis. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. fordi de gentages, kan 
den registeransvarlige opkræve et gebyr for 
fremsendelse af meddelelsen eller 
iværksættelse af den ønskede handling, 
eller den registeransvarlige kan undlade at 
iværksætte den ønskede handling. I det 
tilfælde bærer den registeransvarlige 
ansvaret for at bevise, at anmodningen er 
tydeligt overdreven.

4. Meddelelser og handlinger, der 
iværksættes efter anmodning, jf. stk. 1, er 
enten gratis eller koster maksimalt et 
gebyr, der er tilstrækkeligt til at dække 
administrationsudgifterne til behandling, 
navnlig for så vidt angår gentagne 
anmodninger eller anmodninger i stort 
antal. Hvis anmodninger er tydeligt 
overdrevne, bl.a. med henblik på at volde 
gene eller forårsage besvær eller 
økonomisk belastning fordi de gentages, 
kan den registeransvarlige opkræve et 
gebyr for fremsendelse af meddelelsen 
eller iværksættelse af den ønskede 
handling, eller den registeransvarlige kan 
undlade at iværksætte den ønskede 
handling. I det tilfælde bærer den 
registeransvarlige ansvaret for at bevise, at 
anmodningen er tydeligt overdreven.

Or. en

Ændringsforslag 1146
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Følgende finder anvendelse på 
anmodninger i henhold til artikel 15: 
a) den registeransvarlige kan opkræve et 
gebyr for at fremsende den relevante 
meddelelse. Dette gebyr må ikke være 
uforholdsmæssigt stort
b) der gælder ikke nogen forpligtelse til at 
fremsende den relevante meddelelse, før 
den registeransvarlige har modtaget 
følgende:
i) gebyr, der er fastlagt i 
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overensstemmelse med a) ovenfor; og
ii) oplysninger om identiteten af den 
person, der fremsætter en anmodning, 
som den registeransvarlige med 
rimelighed kan have behov for. 
(c) hvis en registeransvarlig tidligere har 
opfyldt en anmodning fra en person, er 
den registeransvarlige ikke forpligtet til at 
opfylde en efterfølgende identisk eller 
lignende anmodning, jf. det pågældende 
punkt, fra den pågældende person, 
medmindre der er forløbet et rimeligt 
tidsrum mellem opfyldelsen af den 
tidligere anmodning og fremsættelsen af 
den aktuelle anmodning;
d) den registeransvarlige skal tage hensyn 
til retningslinjer udstedt i henhold til 
artikel 38, når denne træffer afgørelse 
om: 
i) hvorvidt en efterfølgende anmodning er 
identisk med eller magen til en tidligere 
anmodning
ii) hvorvidt der er forløbet et rimeligt 
tidsrum mellem opfyldelsen af den 
tidligere anmodning og fremsættelsen af 
den aktuelle anmodning.

Or. en

Begrundelse

Opkrævning af et rimeligt gebyr er foreneligt med grundlæggende rettigheder. Forebyggelse 
af spekulative, gentagne og provokerende forespørgsler er legitim for at undgå, at de 
dataansvarlige udsættes for en uforholdsmæssig byrde.

Ændringsforslag 1147
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1148
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1149
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 

udgår
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kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen skal fastlægge, hvornår en registrerets rettighed bliver udøvet tydeligt 
overdrevet, er det et vidtgående indgreb i de registreredes rettigheder. Det drejer sig desuden 
om et snævert afgrænset spørgsmål, som bør overlades til tilsyns- og domspraksis.

Ændringsforslag 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1151
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 

udgår
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kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

Or. en

Ændringsforslag 1152
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1153
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

udgår

Or. en



AM\928600DA.doc 147/169 PE506.146v01-00

DA

Begrundelse

Dette er ikke nødvendigt.

Ændringsforslag 1154
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for de tydeligt 
overdrevne anmodninger og gebyrer, der 
er omhandlet i stk. 4. 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter anmodning om en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af 
kriterier og betingelser for gebyrer, der er 
omhandlet i stk. 4. 

Or. en

Ændringsforslag 1155
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Bemyndigelsen ville foregribe de igangværende drøftelser om udkastet til en forordning om 
elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre 
marked. Fastlæggelse af standardformularer og -procedurer for meddelelser i elektronisk 
form er et for vidtgående indgreb i tekniske standardiseringer, også i den offentlige sektor.

Ændringsforslag 1156
Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1157
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 

udgår
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for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1158
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1159
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 

udgår



PE506.146v01-00 150/169 AM\928600DA.doc

DA

for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke nødvendigt.

Ændringsforslag 1160
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen træffer 
herved passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på at fastlægge standardformularer 
og angive standardprocedurer for den 
meddelelse, der er omhandlet i stk. 2, 
herunder det elektroniske format. 
Kommissionen træffer herved passende 
foranstaltninger for mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan angive 
standardprocedurer for den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 2. Kommissionen 
træffer herved passende foranstaltninger 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1162
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen træffer 
herved passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen træffer 
herved passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
vedtagelse af en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1163
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer og angive 
standardprocedurer for den meddelelse, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen træffer 
herved passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan fastlægge 
standardformularer for den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 2, herunder det 
elektroniske format. Kommissionen træffer 
herved passende foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
vedtagelse af en udtalelse fra Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 87, 
stk. 2. Hvis Kommissionen påberåber sig 
sine beføjelser i henhold til artikel 10 i 
forordning 2012/1025, skal den sikre en 
passende repræsentation af 
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder og 
forbrugergrupper og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråds enighed i 
anvendelsen af disse branchestandarder 
ved anvendelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår kontrol og tilsyn, kunne Kommissionen som et alternativ til en retsakt 
anmode om en branchestandard. I så fald bør Det Europæiske Databeskyttelsesråd høres og 
der bør sikres tilstrækkelig repræsentation af SMV'er og forbrugere.

Ændringsforslag 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rettigheder i forbindelse med modtagere Underretningspligt i forbindelse med 
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berigtigelse og sletning

Or. de

Begrundelse

Artikel 13 indeholder ingen rettigheder i forbindelse med modtagere.

Ændringsforslag 1165
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til, medmindre dette viser sig 
umuligt eller er uforholdsmæssigt 
vanskeligt.

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 13 opdeles i to nye stykker.

Ændringsforslag 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til, medmindre dette viser sig 

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som den registeransvarlige har 
et kontraktforhold med og som 
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umuligt eller er uforholdsmæssigt 
vanskeligt.

oplysningerne er videregivet til, 
medmindre dette viser sig umuligt eller er 
uforholdsmæssigt vanskeligt.

Or. en

Ændringsforslag 1167
Hélène Flautre

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller sletning, der er udført i 
henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til, medmindre dette viser sig 
umuligt eller er uforholdsmæssigt 
vanskeligt.

Den registeransvarlige meddeler enhver 
berigtigelse eller enhver sletning, der er 
udført i henhold til artikel 16 og 17, til hver 
modtager, som oplysningerne er 
videregivet til. Den registeransvarlige 
underretter den registrerede om sådanne 
tredjeparter.

Or. fr

Ændringsforslag 1168
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den direkte registeransvarlige meddeler 
enhver berigtigelse, sletning eller 
indsigelse, der er udført i henhold til 
artikel 16, 17 eller 19, til alle de 
modtagere, som oplysningerne 
stammende fra denne registeransvarlige 
er videregivet til. Hvis modtagerne af 
personoplysningerne er ukendte for den 
direkte registeransvarlige, uden at dette 
ukendskab skyldes forsæt eller 
forsømmelse fra den direkte 
registeransvarliges side, er han fritaget 
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for denne forpligtelse.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse udgør en enorm lettelse for den registrerede, navnlig i forbindelse med 
sletning af oplysninger. Denne forpligtelse modsvarer den direkte registeransvarliges 
omfattende dokumentationspligt for modtagere i artikel 14, stk. 1.

Ændringsforslag 1169
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den indirekte registeransvarlige meddeler 
enhver berigtigelse, sletning eller 
indsigelse, der er udført i henhold til 
artikel 16, 17 eller 19, til hver modtager, 
som personoplysningerne er videregivet 
til, medmindre disse modtagere allerede er 
underrettet i henhold til stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Denne forpligtelse modsvarer den begrænsede dokumentationspligt for modtagere i artikel 
14, stk. 2. Den registrerede kan vælge mellem enten at kræve en omfattende sletning af direkte 
eller en delvis sletning af indirekte registeransvarlige.

Ændringsforslag 1170
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
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Artikel 13 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevisbyrden for, at de ovennævnte 
forpligtelser er overholdt, påhviler de 
registeransvarlige

Or. de

Ændringsforslag 1171
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Standardiserede informationspolitikker

1. Hvis der er mindst en af de i artikel 
5b(1) til (10) omhandlede risikofaktorer, 
og hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige følgende angivelser til 
den registrerede, før der fremsendes 
meddelelse i henhold til artikel 14:
a) hvorvidt der indsamles 
personoplysninger ud over hvad der er 
nødvendigt for hvert specifikt formål i 
behandlingen
b) hvorvidt der opbevares 
personoplysninger ud over hvad der er 
nødvendigt for hvert specifikt formål i 
behandlingen
c) hvorvidt personoplysninger behandles 
til andre formål end de formål, hvortil de 
blev indsamlet
d) hvorvidt personoplysninger formidles 
til ikke-offentlige tredjeparter til andre 
formål end de formål, hvortil de blev 
indsamlet
e) hvorvidt personoplysninger sælges
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f) hvorvidt personoplysninger opbevares i 
krypteret form.
2. De i stk. 1 omhandlede angivelser 
præsenteres i henhold til bilag X i et 
tilpasset tabelformat, hvori der anvendes 
tekst og symboler, i følgende tre kolonner:
a) den første kolonne afbilder grafik, som 
symboliserer de pågældende angivelser
b) den anden kolonne indeholder 
væsentlige oplysninger, som beskriver de 
pågældende angivelser
a) den tredje kolonne afbilder grafik, som 
angiver, om en specifik angivelse er 
opfyldt
3. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger præsenteres på en let synlig 
og let læselig måde og vises på et sprog, 
der er letforståeligt for medlemsstaternes 
forbrugere, som oplysningerne gives til. 
Hvor angivelserne præsenteres 
elektronisk, skal de være maskinlæsbare.
4. Der udleveres ikke yderligere 
angivelser. Der kan gives detaljerede 
forklaringer eller yderligere 
bemærkninger vedrørende de i stk. 1 
omhandlede angivelser sammen med de 
øvrige informationskrav i henhold til 
artikel 14. 
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af de i 
stk. 1 omhandlede angivelser og 
præsentationen af dem som omhandlet i 
stk. 2 og i bilag X.

Or. en

Begrundelse

De registrerede skal underrettes om behandlingen af deres personoplysninger, som foretages 
af den enhed, de interagerer med, uden at dette indebærer en uforholdsmæssig mængde af 
oplysninger. For at sikre en hurtigere forståelse og bedre sammenlignelighed af 



PE506.146v01-00 158/169 AM\928600DA.doc

DA

databeskyttelsespolitikker i forbindelse med indsamlingen af registreredes personoplysninger 
skal de registeransvarlige offentliggøre kortfattede og ikonbaserede informationspolitikker, 
inden politikken fastlægges i detaljer.

Ændringsforslag 1172
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Standardiserede informationspolitikker

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige følgende angivelser til 
den registrerede, før der fremsendes 
meddelelser i henhold til artikel 14:
a) hvorvidt der indsamles 
personoplysninger ud over hvad der er 
nødvendigt for hvert specifikt formål i 
behandlingen
b) hvorvidt der opbevares 
personoplysninger ud over hvad der er 
nødvendigt for hvert specifikt formål i 
behandlingen
c) hvorvidt personoplysninger behandles 
til andre formål end de formål, hvortil de 
blev indsamlet
d) hvorvidt personoplysninger formidles 
til ikke-offentlige tredjeparter til andre 
formål end de formål, hvortil de blev 
indsamlet
e) hvorvidt personoplysninger sælges
f) hvorvidt personoplysninger opbevares i 
krypteret form.
2. De i stk. 1 omhandlede angivelser 
præsenteres i henhold til bilag X i et 
tilpasset tabelformat, hvori der anvendes 
tekst og symboler, i følgende tre kolonner:
a) den første kolonne afbilder grafik, som 
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symboliserer de pågældende angivelser
b) den anden kolonne indeholder 
væsentlige oplysninger, som beskriver de 
pågældende angivelser
a) den tredje kolonne afbilder grafik, som 
angiver, om en specifik angivelse er 
opfyldt
3. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger præsenteres på en let synlig 
og let læselig måde og vises på et sprog, 
der er letforståeligt for medlemsstaternes 
forbrugere, som oplysningerne gives til. 
Hvor angivelserne præsenteres 
elektronisk, skal de være maskinlæsbare.

4. Der udleveres ikke yderligere 
angivelser. Der kan gives detaljerede 
forklaringer eller yderligere 
bemærkninger vedrørende de i stk. 1 
omhandlede angivelser sammen med de 
øvrige informationskrav i henhold til 
artikel 14.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 86 med 
henblik på nærmere fastlæggelse af de i 
stk. 1 omhandlede angivelser og 
præsentationen af dem som omhandlet i 
stk. 2 og i bilag X.

Or. en

Begrundelse

De registrerede skal underrettes om behandlingen af deres personoplysninger, som foretages 
af den enhed, de interagerer med, uden at dette indebærer en uforholdsmæssig mængde af 
oplysninger. For at sikre en hurtigere forståelse og bedre sammenlignelighed af 
databeskyttelsespolitikker i forbindelse med indsamlingen af registreredes personoplysninger 
skal de registeransvarlige offentliggøre kortfattede og ikonbaserede informationspolitikker, 
inden politikken fastlægges i detaljer.

Ændringsforslag 1173
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede:

udgår

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige
b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
c) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
opbevares 
d) retten til at anmode den 
registeransvarlige om indsigt i og 
berigtigelse eller sletning af 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede eller gøre indsigelse mod 
behandlingen af sådanne 
personoplysninger
e) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden
f) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne
g) såfremt den registeransvarlige agter at 
videregive personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, oplysninger om det 
beskyttelsesniveau, som det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation har, med 
henvisning til Kommissionens afgørelse 
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om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet
h) yderligere information, for så vidt 
denne information er nødvendig under 
hensyn til de særlige forhold, hvorunder 
personoplysningerne indsamles, for at 
garantere en retfærdig behandling af den 
registrerede. 

Or. en

Ændringsforslag 1174
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede:

1. Hvis der ikke er nogen af de i artikel 
5b(1) til (10) omhandlede risikofaktorer 
og hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige efter anmodning 
følgende oplysninger til den registrerede.
Hvis der er mindst to af de i artikel 5b(1) 
til (10) omhandlede risikofaktorer, og hvis 
personoplysninger om en registreret 
indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede.

Or. en

Begrundelse

Artiklen ændres i forhold til konteksten og risikoprincipperne i henhold til artikel 5a (ny) og 
5b (ny).

Ændringsforslag 1175
Stanimir Ilchev
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede:

1. Den direkte registeransvarlige og 
dennes eventuelle repræsentant 
dokumenterer mindst følgende 
oplysninger:

Or. de

Begrundelse

Artikel 14 og 28 slås sammen, idet de forskellige ansvarlige pålægges forskellige 
forpligtelser. Oplysnings- og dokumentationskrav bør i vid udstrækning være identiske for at 
lette de registeransvarlige i opfyldelsen af deres forpligtelser.

Ændringsforslag 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede:

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede. Følgende 
stykker gælder ikke for små virksomheder 
i forbindelse med udøvelsen af deres egen 
aktivitet og for oplysninger, som 
udelukkende er til deres interne brug.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Sarah Ludford

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til den registrerede:

1. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles, udleverer den 
registeransvarlige mindst følgende 
oplysninger til eller stiller dem til rådighed 
for den registrerede:

Or. en

Begrundelse

Nødvendigheden af at "udlevere oplysninger" forhindrer vedtagelse af praktiske tilgange til 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 1178
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis personoplysninger om en 
registreret indsamles fra den registrerede, 
udleverer den registeransvarlige på det 
tidspunkt, hvor personoplysningerne 
indhentes, følgende oplysninger til den 
registrerede:
a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige 
b) formålet med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser.
Yderligere oplysninger udleveres efter den 
registreredes anmodning, hvilket ville 
omfatte følgende oplysninger: 
a) det tidsrum, hvori personoplysningerne 
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opbevares 
b) retten til at anmode den 
registeransvarlige om indsigt i og 
berigtigelse eller sletning af 
personoplysninger vedrørende den 
registrerede eller gøre indsigelse mod 
behandlingen af sådanne 
personoplysninger 
c) retten til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden og 
kontaktoplysningerne for 
tilsynsmyndigheden 
d) modtagerne eller kategorierne af 
modtagere af personoplysningerne 
e) såfremt den registeransvarlige agter at 
videregive personoplysninger til et 
tredjeland eller en international 
organisation, oplysninger om det 
beskyttelsesniveau, som det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation har, med 
henvisning til Kommissionens afgørelse 
om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet 

f) yderligere information, for så vidt 
denne information er nødvendig under 
hensyn til de særlige forhold, hvorunder 
personoplysningerne indsamles, for at 
garantere en retfærdig behandling af den 
registrerede. 

Or. en

Begrundelse

Dette bør være en totrinsprocedure.

Ændringsforslag 1179
Louis Michel

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige eller, såfremt 
det vurderes at være væsentligt, identitet 
og kontaktoplysninger for koncernen og 
dennes databeskyttelsesansvarlige

Or. en

Ændringsforslag 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant

Or. en

Ændringsforslag 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

a) kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

Or. es
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Ændringsforslag 1182
Michèle Striffler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og den 
databeskyttelsesansvarlige

a) identitet og kontaktoplysninger for den 
registeransvarlige, dennes eventuelle 
repræsentant og kontaktoplysninger for 
den databeskyttelsesansvarlige

Or. fr

Begrundelse

Angivelsen af den databeskyttelsesansvarliges identitet bør erstattes af en generel henvisning 
til den databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger med henblik på at sikre den 
databeskyttelsesansvarliges uafhængighed og undgå de formaliteter, der er forbundet med 
opdatering af oplysningerne, hvis den databeskyttelsesansvarlige udskiftes.

Ændringsforslag 1183
Alexander Alvaro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) de specifikke formål med den 
behandling, som personoplysningerne skal 
bruges til, samt oplysninger om 
sikkerheden af behandling af 
personoplysninger, herunder 
kontraktvilkår og generelle betingelser, 
såfremt behandlingen er baseret på artikel 
6, stk. 1, litra b), og de legitime interesser, 
der forfølges af den registeransvarlige, 
såfremt behandlingen er baseret på artikel 
6, stk. 1, litra f)

Or. en
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Begrundelse

Da datasikkerhed er en væsentlig del af databeskyttelse, anses disse oplysninger for at være 
vigtige for den registrerede.

Ændringsforslag 1184
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), stk. 1a 
og stk. 1b

Or. en

Ændringsforslag 1185
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til

Or. en
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Ændringsforslag 1186
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) formålene med den behandling, som 
hver kategori af personoplysninger skal 
bruges til, herunder kontraktvilkår og 
generelle betingelser, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og 
den altovervejende legitime interesse, der 
forfølges af den registeransvarlige, såfremt 
behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, 
litra f)

Or. en

Begrundelse

I praksis konfronteres de registrerede ofte med almene svar og modtager ikke passende 
oplysninger. Ændringsforslaget præciserer et passende svar.

Ændringsforslag 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) det/de specifikke mål med den 
behandling, som personoplysningerne skal 
bruges til, herunder i forhold til 
bestemmelserne i artikel 6 og navnlig 
kontraktvilkår og generelle betingelser, 
såfremt behandlingen er baseret på artikel 
6, stk. 1, litra b), og de legitime interesser, 
der forfølges af den registeransvarlige, 
såfremt behandlingen er baseret på artikel 
6, stk. 1a og 1b
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Or. en

Ændringsforslag 1188
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formålene med den behandling, som 
personoplysningerne skal bruges til, 
herunder kontraktvilkår og generelle 
betingelser, såfremt behandlingen er 
baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), og de 
legitime interesser, der forfølges af den 
registeransvarlige, såfremt behandlingen 
er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)

b) det/de formål, hvortil 
personoplysningerne behandles, og

Or. en

Begrundelse

Den registrerede bør ikke overbebyrdes med oplysninger.


